Ł6dź,
ł{~ 75.

lOk XII.
KaJ6D/łauyk

8ob. św Teodory M.
Nladz. św. Franciszka
Pan. św. Ryszarda B.
Wt. św. Izydora B
Sr św. Wincentego.
Czw .sw Wilhelma Op.

Cena prenumerat,:
w ŁODZI:
RocznIe rb.
Półrocznie •
Kwartalnie"
Mleslęczn ••

6 k.
3 •
1 •
- •

Pląt.

50
50

przelyłklł pocztową:

I
70,

rb. 7 kop. to
P6łrocznle •
3 •
ZAGRANICĄ:
MiesIęcznie"
1 " 10

Rocznie

Siedmiu

boleści.

Wschórt 81.: gociz. I) 'J) 19 I
Zachód sł.: go(lz 6 III 31
Dług. dnia ~odz. 12 m. 50
PrzybyZo
dnia
g. I)_m._19
..,..
___
__
•

Odnoszenle,10
m.
Egz.
pOjedynczy k.3 k.

Z

tygodnIowy:

I

Red_kc,.
w Łodzi,

ul. Przejazd .MI

Sobota, dnia I kwietnia 1911 roko.

a.

aantorYI ......, • •araza.i.. ul. Kruoza Nil 231 _ Pabiaaioaoh _ -p. T . .dor. Minke.
- Zgierzu. _ apteoe p. Patka.

Nr. telefonu 593.

przed tekstem 50 kop. za wiersz pet Zwyczajne ogłoszenia za tekstem po 7 kop. za wiersz nonparelowy lub je~o miejsce
po 2 kop. od wyrazu (dla poszukujących pracy po 1'/, kop.). Najmniejsze ogloszenie 20 kop. Rek l a m y I N e kro) o gl
po 20 kop. za wierf>z petitowy. Za dolączenle prospektów 6 rub. od tysiĄca egzemplarzy. ARTYKUŁY bez oznaczenia honorarJum RedakcJa uważa
za bezplatne; rękopIsów drobnych nie zwraca.

CENA OGLQSZEN: .N a d e sl a n e"

••łe

ogłoszenia

Redaktor lub Jego

zastępca przyjmują

interesantow codziennie, z

,

TEATR POPULARNY.

ylko 3 prze

111

wy.i~tkiem

Eini

świątecznyoh,

od godziny 3 -

południu.

4-ej po

TEATR POPULARNY.

•

ere i polskiej

e la

z odziałem p6ń: Maryewskiej, Iłorbowskiej, Bolesła~s~iej, Felhlskiej ora~ p~n6w: Myszkowskiego ~o~munda, Mile!,a, KoztowskiegoJ _Krawczy6.
skiego, Janoty i inn)'ch.-Dane I:>ędq,: VIe wtorek, d. 4 k\\l1etma r. b. "Manell'.Iry Jeslenne U • Vi środę, d. 5 kWletOla r. b. .,Hrabla Luxenburg". \li czwartek d..
6 kwietnia r. 1:>. "Miłość cygańska". Bilet)' do nabycia w biurze dziennik6w "Promień" Piotrkowska Nil 81.

...

r'--· --, r
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TYS 4CE

wył

czonycb

1882

z reumatyzmu, bólów w boku,
pasie, plecach, od chorób piersiowych, kasziu i wszelkiego rodzaju
przeziębień,

ma

środkowi

Reklamujący

dzięki naiprawdziwsze~

usawa w kilka godzin 11> tych m)'pad..
kach, gdzie inne plastry i podobne
środki potrzebaj1ł czasu kilka dni,
nieraz tygodnia, aby cierpiącemu tylko
zmniejszyć b61.

r.

sam siebie

1896

r.

swą dobrocią

KON K
P OTRA SMłRNOW AJ
NATURALNY

I

tomatach, plaster Benzona od jednego
raza, zmyklc zupełnie lecz)' i asuwa
to, co w następstwie mogloby się
rozwinąć w powazną chorobę. Kto
rzecz~'wiście
chce ochronić swoje
zdrowie, pO\\linien zawsze mieć m do ...
ma plaster Benzona, który bardzo

,1I~G~~~~~~~~~~i~~~~~~!!~~~~-=.F.~'~~~~~.~.~~a~=~~~~~~~~~!!~~ ,
~

01;

~
~

Niniejszem zawiadamiam Szanownych moich odbiorców, że pełnomocrtictwo
wydane panu A. Miernikowi w Łodzi do sprzedaży

oryginalnego piwa
z reprezento...~anego przezemmA'ek .

" lerw szege

~

jest polecany przez więcej niż
5,000 lekarzy, - Żądajcie pramdzi'"
wego plastra Benzona firmy "Siburi
i Jonsohn" i strzeżcie się falsyYika ..

~
~

~

*

Sprzedaje się we wszystkich
lepszych aptekach i składach apteczM
nych.

t6w. -

Plaster

BENZOMA

KAUKASKI

Dosmć WSZĘDZIE.

1025 ·12 -1

a7~

1886

Nieporównany wsmaku i gatunku

na takie chorob)' -

plastrowi Benzona firmy Siburi
i Johnson. Stale bóle bezwarunkowo

Za~tosowany prz)' pierwszych symp...

r.

pilzeńskiego

D

eJJnego urcwaru w

p.. .
•

ZBłe

cofnięte zostało, wskutek czego upraszam wszelkie zamówienia na wspomniane .piwo
nadsyłać wprost do mnie

Romuald Lenartowicz
Warszawa, Krakowskie

11()().ol

Od 2-go do II-go
kwietnia.

ul • PrzeJ"azd

T2:" AT»J1..
~f\

1• •~

~I

KUK1:t:"Łj:rK"
~~ . ~
I

Przedmieście 54.

~
~

,

~

l

~
~

I

I~ ~
I:;
I

na korz~ść \
"KROPLI .LED" ,

1 I1 33XR·J:~~k~~~~KI r]lj~ ą!t~!!9. ~!I~t1~k~mQy~ ~!!~

.....................

j

~
~ ~

Codziennie od 4-ej do ~ ..ej .przedstawlenia dla dzIeci.
CodzIennIe od 9... ej do 11"ej przedstamienla dla doroslych
Ceny miejsca 50, 40 i 15 kOp., wieczorem 75, 55 i 30 kop.
123a'3.i
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Konsorcyum D ZlerZaWCow

GaZOWnI'

ŁódzkI'

ł wedlug

w.zelkiego prawdopodobieńshfa je8zcze
interes.
Cóż bowiem oni poczną z owem lśniącem
w hojnej mierze do
ich

świetny

ch

ł ~~~~~~ie.jakie

będąjeszeze większe

I

_~I---~-

n-. .... .....-.-:r-&

~-..BJ

::aaa..e....e

. . . - - .....
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W • Pl-
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Jutro o godz. 8 m 15 w.
l'

A. MIELEWSKIE611

"

(KONSTANTYNOWSKA ]6.)

~eatr ~ó

U

"

(Cegielniana 63)
10ił1
Jutro o godz. 3 po pol. po cenach popularnych
"Małka Szwarcenkopf"-ZapoI8klej,
JD~ro o 8 m. 15 w.

"Madame San. Gen ,,- Sardou
wy8~ęp

,.....

Feldmana.

WŁ1\SCICIELK1\ l'l1\G1\ZYNU l'lón

50%

f,

ulica Andrzeja .M 5 (dawniej 1\. Woelf1e,)
po powrocie z zagranicy poleca na nadchodzący sezOn

Modele

d'

I

I

.--------------K
n
Ceny bardzo

1335-1

hfaltowe_
War~'lHW'~k'lfi PrZed'"łnb'IOf,h"O
~ Ił ~lif H~
i Fabryl(a Tektur

dawniej
iniyniera

stworzyć,

apa I u,

l

Nowos'c"1 w wl·elk,·m wylJorze.
przystępne.

•

cZY.
, miarek, Jaki w tern d'le1e, zaledWIe marne 2 procent przynoszącem, zaprzepaściliśmy, wielką zd
do wzie'lllań suchych, system a Koertinga przy chorobach częió olbrzymiego deficytu, na który etat prulki
nosa, gardła i pluc jako też chorobach przemiany ma~ oddawlla chrom .., a który poddanym podatkuj~
teryi (szczeg61nieskrolulozie). Otwarte codziennie opr6cz cym bardzo dotkliwie daje się we znaki, do OW\:lniedziel i św1llt od godz. 4--7.
go przewrotnego ulokowania kapitału odnieść naUlica Spacerowa .Ni 29" .....
687 Jeży.
Cóżby to za ó" miliard można bylo w owych
wsohodnich dzielnicach
gdyby polityka
oszczę nośco I
prusila by 19. się nie narodow~ na.mi~tnością. lecz
spokojn~ rozwagą Iderowalal
O
usuwa WI I go ć
20U
patent. mULTIPLIKATOR OGRZEWANIA
"Btędem zresztą wielkim byloby chcieć uwa~.P. KłobukilW8kl. in~.-ehcm., WarSZl\wa, Jerozollmsl<a 7l
żaó za.niechanie dalizeJ koloniza.cyi niemieckiej
w polskich ziemiach, jako dowód słabości poli.
II' tycznej,
Znakomity środek odżywoz,.
jako zlożeuie oręża. wobec polakó\T, jako

-h l Janina S Ch oenelC
"I

I

-

l
d
:
podjęte
~ ro'Inwa Wan fi"a
Wrog n n"!I(że
próżną, bezeelową
~~.I
II IN HALA ORJUM I J~!~lt~;~~e \~:f:~~~~o!~~~t:o. ~~l~~Z:i1i~~~i~

Jutro o g. 3 po poł.

Teatr Popularny

Ostatni

podobieństwem.

Saldo niemieolnej i polskie; własuości ziemskiel we wschodnich dzielnicach oatateczuie nie'
tylko nie przechyli się nanaszą korzyść, leoz ra·
cze) dla nas stanowczo pogorszy.
I dla takich marnych widoków mamy stolO~ać zasadę, ]{tór,a .nas w..opinii ealeg~ świata
- Jeszcze w goruem BWletle, nlZ nawet obacllle przed, stawi, a namiętności. dzisiaj już w wY80kim Ito- pniu wzburzone, oraz nit'Jllawiść plemieunlł do kulminacyjnego punktu musi .potęgować?
Oczywiście smutna to i bardzo bolesna rzeoz,
tak olbrzymie, z ogromnym naktadem
dziel o, ostatecznie j3ollO
imprezę porzucie trzeba.

Z powodu likwidacyi zupełna wyprzedaż obuwia męskiego, damskiego i dziecinnego po ce.
nach ni*ej kosztu. Łódź, Piotrka._k. Ni Ul
ętka
803-20-1

się

Otói wykupią za nie niemieokie grunta, DII,obszary ich
ziemi,
ani~eli te,
kl6re im odebrano, a oocrraniczyć
pod tym
wzglę
dem nie można, chybaby trzeba wszystkich polak6w wywla3zczye, a to znowu jesC przecież nie-

i

uprasza
lIIłaścicleli adział6w Ł6dzkich Gazollloi, którzy nie zjalllili się. na og 61 nem ze b ran i a, odbyt
w
dnia 16lIIszystkich
b m aieby
zechcieli swoje kwity na pomienlone adzlaly, w celu zamIany takowych na nowe, na,_dem
alej do dnia 8 kwietnia złożyć w jednej z poniżej lIIymienionych instytucyj:
.
1) TOlllftrzystwo Wzajemnego Kredytu Łódzkich PrzemysłOWCÓW ulica Ewangelicka Ni 15.
I
2) Łódzkie TOlllarzystwo Wzajemnegl Kredyt~ lliJ;a Piotrko'lllska Ni 43.
I
3) Zarząd Gazowni l'Uejskich ulica arg O111 a
.
1223'3:

__________________. .

rąk

SpORNECOI

porzucanie raz powziętego zamiaru. Przeohvnie
raozej, zaniecbanie takle \V stosownej ChWlli oznapoleca
I ela wlaśnie dochowanie pierwotne) idei kolonipteka W. DANiELECKIEGO.
. zacyi i odrzucenie bez \valonko we ądania, aby
Łódź, Piotrkowsk.a .Na 130, tel. 12-93.
423r I ideę OWI\: chocia.ż w nieskouczonosć przeprowal dzić. Piarwotna. bowiem m~ś\ dot~C7.11a. led)'uie
p
.
.
'\ wzmocnienia nfemczyzny w ici.slym, skromnym zakresie. Pierwsze też prawo nie więcej jak 100

K. Z· YCKIEGO

I

Biura Prle~liebior!twa w Waruawie,

· Fias~o .nru~~i~J' nolitv~i ~~I~~ila~vJ" n~J". :~iopnOóŚ:'ię:~~.ekDO~)~:r~,Ji kll~~~n~~:c~r~~k~:a~~~

z sumą tal,ą uiczego Jokouać nie możua, rozszerzano plan ciągle prtlez przyzwalanie nowych
(Własność księżnej Ludwiki Czartoryskiej).
milionów, zawsze jednak z tem przekonaniem, że
POLECA:
Znakom'ty Ilistoryk niemiAcki Hans Delbrl1ck, raz przeciel cala sprawa końc.l dobiedz mUili.
WĄ
znally wyda \ca <Preu3siscbe Jahlbl1t'her>, opuChwiJa. ta nadeszb, a rozozarowanie z tego
TEKTURĘ
.
1.).
I I bliklJwał \f berlińsllicll gazetach artykuł, w któ- powodu nietyle na teOl polega. że wreszcie kozaanej dobroci i trwałości,
rylll, rozwióulszy S ę najprzód o polityce rządu niec kolonizacyi ma byc położonym, ile się na
R O B O T Y A S F A L T O W EJ
prusl(iego, jaką względem polaków na własną, tem zasadza, że tak olbrzymimi nakładami niewylewanie chodników, dziedzińców, bram,
szkodę stosuje, do następujących, nadzwycza.j oie- tylko żadnej korzyści nie osiągnięto, lecz obr6tarasów, izolacya fundamentów,
I kawych wniosków, wobec natarczywie przez roz- cily Się takowe wIęcej na korzyśc polskiego ży-

ul. Sol ec H2 58"

l
I

P

P J

że

J

A\.1FALTO

'rJ"'. Jla~D'" '8ktur~· Ur&ltDw~·II :~~cl;~f~l:i~~h w~:ś~r;~~ró~e;;:k~~~g~d:,L~J~~.zcza-

A "'Ił ~ Ił ,,~w

Iif Uli

"Przez za9tosowanie wywlaszczania przed/uży się wprawdZie )eszcl:e dotyohczasowa dziatalna listwy na gładko (bez listew) i podwój~ą warstwą (dachy klejone),
ność kolonizacyi na wscllodnich kresach na lat
Dachw holze me to_e,
kilka, lecz potom w każdym razie niechybny je)
koniec nastanie Coraz l,czuiej i dobitni~j odł ę gazową
Wyborową
zywają. się glosy, które wszelkiej wartości i
specyalny LAK ASF LTO Y
istotuego znnczenia owemu kolonizacyj nemu dziedo smarowania dachów,
' lu pou wzglęuem narodowym wręcz zaprzeczają,
Wyłt)czna sprzedaż na Ł6dt i okolice Biuro
ponieważ pośrednio przyprawilo ono sprawę nieTechniczne "Triłon", Łódź, Nawrot 72-78
miecką o większe straty, aniżeli jej wogóle zY·
Telefonu Ni 160-65.
sków przyniosło.
WykoDymanie rob6tasialtowych i dekarskich
Na.wet książę Bismarck, na. którego tak chętŁódl'
nie, jako na ojca narodowe) pol,tyki ws~hoJnloIł,
, ~
• ,
'kresowej się powolują, uważat. jak to tellli cza
Telefona Ni 13~42.
1141
5y dopiero się wydalo, kolonizacyę, jedynie, jako
;._______. _ . . .____~_1Ii ! środek przejściowy dla o,nągllięcla chwiloweóo
taktycznego celu, kolonizacyę zas chłopską aż do
końca życ a swego, J&I\O zupeIuie przewrotną i

I

smo

Brao'a Ibl'l'ew'[y

rpH[erOWa nr 11

daremną Imprezę,

potępial.

Prawdollodobuie nawet przemieni !lię istotny
'lyek owych 70,000 hektarów wywlaszcZOIltll ziemi polskiej leszcze 1180 doIli tek w niepowetowaulj.
1216-16, strat~ dla niemczyzny, albOWiem chociaż wielka,
-::::================~ coprawda. krzywda dzieje Się temu, kogo się
fOŻypn:etrenltoOWbJro.ńca
I 'J. polityczlly~h powodów z odz edlil'z 'lIej po przo In
w
..
kach własuości \\yrzu\!a, wiadomą lest pow,zech
BIURA PATENTOWE.
uie neclą, do jak w ysollich cen grunta, na mo.
PETESBURG - WozniesleDskiJ ł'rospekt )it 20.
, cy wyrokow sądowych wywłaszcza.ue, dochodzą.,
BERLlN-PostdamersLr. li ó.
519-26
L _ _ _.....:..:....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ a zatem i wlwlaszczeru jJ01acy zrobIą przytem

KAZI MIERZ ossor"SKI

I

I
I

_

WiOJir:;I~~~liS\~~~łl~~~~~r·

I

Ddlbrl1ck znamiennym
wywodem,
obecna. chwila
jest
do zal(oń~zenia nieszczęsnej polityki hakatystycz.
nej, ponieważ spolecztlństwo polskie przechodli
tel'az W1USll'e l\rytJc(';u~ chorobę polityczną, albOIViem strounictwa umiarkowaue pragną usilnie
porozumienia z rządem, czemu radykalne żywioly
polskie wszy stkiemi silami staraJą się prze:Jzko-

że

naJPodatni~j:lzą.

Jzić.

Wszakże, skoroby rząd prusld w zaślepienill
swem ulial Się lIa wywlas6.:zenie zgodZie, nalencza~ care spoleclleństwo polskie. dliś pomiędzy
sobą w rozterce zażarte, lIatYllhwiast zgodnie w
jednym Sl.el'egu stanie. a walka z niemczyzną
przybrae wteJy mu,i llad~lVyczaj ostre, uieoezpiel:znJ zuarlllOUU.

Polacy w

Bośnii.

Wiedeński korespondent "Nowej Reformy"
stwierdza, że o polakach zamieszkałych w Bośnii
mało wogóle posiadamy informacyi i nikt o ich
losy się nie troszczy. A jednak żyje tam około
12,000 dusz polskich i kraj powinien się poczuwać do obowiązku zajmowania i opiekowania
niemi.
Gdy po okupacyi kolonizowano Bośnię
i Hercegowinę, udali si~ tam włosi, niemcy.

3

ltOZWOJ. - SObota,_ dlia 1 kwietnia U·h-·
JG: 75
______
==========~.~====~========~==~====================~~==================~~~~==~~===G~1~-rt~n~d~-~=======_;,~
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węgrzy,

rUSinI i polacy, ale żadna narodowość \ Polacy w pocie czoła i ciężką pracą, do której
nie jest tak opuszczona przez swoich, tak pozba- ludność miejscowa nie była zdolna, użyźnili cawiona wszelkiej opieki ze strony kraju rodzinne- I ły obszar kraju, dziś chcieliby wyrzucić ich
go, jak właśnie polacy.
z kraju, za Sawę pod tytułem: "Bośnia dla
Koloniści polscy osiedlili się w Bośnii. w la· I bośniaków!".
tach 1895 do 1905. Jedni z nich, w liczbie 4,383
Tak smlitnie przedstawiają się stosunki kośosób, sprowadzeni zostali przez rząd i otrzymali , cielne. Prócz kapelana wojskowego w Banialuce,
od niego zręby i nieużytki, które musieli własnym I ks. Wójcika, duszpasterza wysoce zasłużonego
kosztem i pracą wykarczować i uprawić; drudzy, I około sprawy narodowej, niema innego księdza
zasobniejsi: przybyli za pierwszymi sami i nabyli I polskiego, gdy rusini, któryc jest zaledwie kilka
od turków gospodarstwa, zwłaszcza, że turcy i tysięcy w Bośnii, mają trze~h proboszczów
dość licznie w ostatnich czasach Bośnię opuszczali. ; i apostolskiego wikaryusza dr. Zuka, ruchliwego
Ostatnich z nich będzie około 2,000. Na nowych i gorliwego agitatora, który c~yni polakom na
siedzibach czekała kolonistów polskich ciężka l każdym kroku trudności. Ks. Zukowi udało się
praca, znaleźli się wśród obcych sobie stosunków pozyskać dla siebie 70-letniego starca. biskupa
i warunków ekonomicznych i tylko żelazną wy- \ Markovica w Banialuce, który zupełnie stoi pod
trwałością wywalczyli okupiony krwawym potem jego wrogim dla polaków wpływem. Możnaby
los znośniejszy. Koloniści polscy osiedleni są wiele pisać o denuncyacyach i intrygach przeciw
głównie w północnej Bośnii nad Sawą, naj gęści ej I polakom u arcybiskupa Stadłera, sympatyzująceW starostwie prnajowowskiem w różnych miejscogo z kolonistami polskimi, gdyby to nie był tewościach, lecz nie brak i całych wsi czysto
mat nad wyraz przykry. Niestety polacy są i pod
polskich.
względem opieki kościelnej zupełnie opuszczeni.
Po latach trudu i mozołu zdobyli sobie koGdy metropolita Szeptycki nie szczędził truloniści polsc;y uznanie i poszanowanie u rodzi- . dów, przyjechał do Bośnii i wyrobił rusinom to
mej ludności, dla której stali się rozsadnikiem stanowisko, jakie dziś zajmują, to polacy żadnej
wyższej kultury i wzorem nowożytnej uprawy I pomocy, ani moralnej, ani materyalnej z kraju
ziemi. Spełnili zatem w całej pełni postawia- , nie otrzymali.
ne im zadanie, dla którego do Bośnii sprowa- I
dzeni zostali •. Wobec tego zdawałoby się rzeczą .
sprawiedliwą, wprost obowiązkiem rządu, dbać :
nawzajem o potrzeby intelektualne polskich ko- :
U lU
".
II li
U.
lonistów. Niestety dzieje się inaczej i cały ten zastęp \
dzielnych pracowników polskich skazany jest na
Na zwołane wczoraj o godzini~ 6 wi,eczorem
zupeł~e ":ynarod.owienie z ~o,:"odu braku szkół roczne zebranie ogólne w sali koncertowej Vogla
polskIch I polskIch nauczycIelI.
\ (Dzielna 18,. przybJło 131 członków z prawem
W niektórych miejscowościach np. w Marti- \ do 148 głosów i reprezentujących kapitał gwanac, jest wprawdzie szkoła, lecz nauczyciel chor- rancyjny w sumie l'b. 846,000.
Zebranie zagai! czlonek rady p. Paweł Hertz
wat ma uczyć dzieci, które wcale po chorwacku
nie umieją. Nic też dziwnego, że nauka taka żad- . poczem na. przewodniezl\cego powolano p. Mie nych wyników wydać nie może. W miejscowo- I czystawa Pinkula, który na asesorów zaprosil
ści Rakowac jest już od 3 lat budynek szkolny, ! pp. S. Budzynera, Józefa Lewina, a na sskretatylko nauczyciela niema, bo ludność polska na- rza p. Leopolda Rozenbauma.
uczyciela chorwackiego przyjąć nie chce, a rząd
Sprawozdanie za rok 1910 (tl'zJnaaty dziaznowu nie chce im dać nauczyciela polaka.
łalnosci), wykazuje, że wyniki byly pomyślne.
Wskutek tego dzieci kolonist6w polskich, bez , Zysie osiągnięty po odpisaniu wszelkioh kosztów i
szkM i nauczyciela, wydane są na pastwę wyna- : strat "Jnoii rb. 66,647 kop. 50. Zauhnie do
rodowienia.
.
Towarzystwa stale si~ wzmaga, wklady bowiem
Od czasu aneksyj, względnie zaprowadzema z końcem roku sprawozdawczegowy no8Z 'r 5,502,486
konstytucyi w Bośnii i Hercegowinie, stosunki rubli 93 kop.
dla ludności polskiej jeszcze się pogorszyły.
W roku ubiegym zdyskontowano 111,611
Dawniej rząd udzielał conajmniej zapomóg szko- weksli na sumę rb. 20,190,277 kop. 47.
łom prywatnym polskim, sejm bośnicki nato, Ogólu} obrót wynosił w roku sprawozdawmiast wykreślił te subwencye na wniosek posłów czym rb. 459,596)334 kop, 92.
Po zatwierdzeniu bIlansu na 1 sty(,'Znia. r. b.
chorwackich. Wogóle chorwaci w Bośnii mogą '
W swoich bezwzględnych metodach wynaradawiaw sumie 8,955,287, zebrani postanowili z cZJste.
nia zmierzyć się śmiało z hakatystami pruskimi. go zyska, wynoszącego rb. 66 ,647 kop, 50, wY-
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KRONIKA TYGODNIOWA.
Listy d1»6eh r\ilemskich ł do tego Korwin6w. Byly
brat i była kara polska. Propaga.ru:la światowa pro...
wadzona przez niemców. Szkoła w Chinach i jej
korzyści.

Fiasko z konkursem na pomnik: Bismarka
lU Niemczech.

Słyszeliście już, szanowni czytelnicy, co§ o pa.nu Ignacym Karolu Korwinie Milewskim, który
na z l eździe szlach ty rosyjskiej w Petersburgu odnalazł sposób uratowania. szlachty litewskiej od
zagłady, ofiarując ją pod opiek~ szlachcie rosyjskiei.
Jużcić, że pisaliśmy o tem wypadku bardzo
mało, gdyż, wierzllc statystyce, musimy wiedzieć,
iż na tysi~c rodzlłcICh lię osobników, musi obowiązkowo przybywać na świat z niespełna rozumu pewien procent, psychopatów również przy ·
pada ozna.czona liczba, & najwi~ks?;& ilość rodzi
się maJłcych we łbie - kielbie. albo inaczej mó-

wiąc zajączki.
To też wystąpienie p. Ignacego Karo!:!. Korwin (l) Milewskiego zaliczyliśmJ również do sze-

regu tych koniecznych wypadków, które procen ·
towo powtarzają lilię u wszystkiah narodów.
Spra wę odnalezionego ratunku dla szlachty
litewskiej odlo ż y lismy od akt i prz eszliśmy nad
nią wkrótce do porządku dziennego.
I nie wrócilibyśmy do niej, gdyby nie ta
okoliczność, że w tych dniach ukazały się dwa
listy w prasie polsldej: jeden od Hipoli ta Korwin
Milewskiego, z wyborów czlonka Rady państwa,
który wyjaśnia, że inteligenCJa (?l nie potrzebnIe
llllh ut)'flkuje go z jego bratem Karolem; drugi

zaś list od tegoż p. Ignacego, Karola Korwin Milewskiego. jako odpowiedź na list poprzedni. List
l ten zakończony został vr t.n sposób:
l
ttA więc ma. uoyę pan byly posel do Rady
państwa i bJly b r a t Hipolit Korwin Milewski. .• "
etc.
To zal<ończenie jest Jlajlepi;zym dowodem nastrojn wladz umyslowych pau a Ignacego...
Przydomek .byly" znany jest w Królestwie
Polskiem. I tak ty nekrologach od pewnego oza·
su ukazywaly się: .. były oficer wojsk polskich,·
.bJły minister skarbu Królestwa kongresowego"
i t. d.
W literaturze, za czasów hurkowskich w KróG
lestwie, WY1'8,Z ten tloszedl nawet szerszego znaczenia. Kietly redakCJa "Przeglądu Tygodniowego" wydawała podręcznik do hodowli kur i
stosownie do przepisów musiała go przedstawić
cenzorowi, ten znalazt mi~dzy różnymi gatunkami skrzydlatego ptactwa kurę polską , Wtedy,
stosownie do instrukcyi, nieomieszkal dopisać
litery b., która oznaczała, że powinno być na.
drukowane: byla kura polsl<a. Inny znów cen·
zor w historycznej komedyi Rapacldego, w scanach, w których występował wojewoda Kaniow ·
ski, powykreslal szczelnie WOjewodę i zastąpiŁ to
wyrazem: byly gubernator. Dopiero po długich
targach zgodził się zmienić swoją poprawkę na
wojewodę . ..

Wszystkie te wymagania cenzury w por6wnaniu z "byłym bratem& bledną zup ełnie i są
przez ten nowy wynalazek na zawsze pogrzebane.
Bo wJstawcie Bobie coś bardziej wyszuka.ne.
go, niż .byly brat" ."
Choćbyśmy nawet przypuszczali. ~ w po-

I

dzielić na cele dobroczynne rb. 1005 1\'11), 86,\
dla czlonk1lw nie mająeJ~h prawa do dy\videndy
4 proc. w sto9llnku rocznym rubli 694 ko ;de ..
li jak 69; poIQwt pozostalości pruznaczyć n9. d:,.'
widendą doda&kową (1 12 proc.) i polow~ Da pre-)
mia operacljlle.
Z przypadającego Clzlonkom na nsadzie pn wyższego podziab 8,2 proc. dywidendy i l )H
proc. premium operacyjn.ego uchwalono wypta ~:,\
1 czlonlwm tylko 7 proc. dywidendy, t• .I . rllIJ i
48.364 kop. 7b, pozostale zaś 1,2 proc. dywiden.
dy dodatkowej wraz z premiom operacyjnem 1,41proc. w sumie rb. 16,582 kop. 20 zakredytow a ~
I członkom na ra.chunek fundnszu rezerwowego.
Budżet wydatków na rok 1911 w sumie ru,
, l01,{)OO zatwierdzono.
l
Znamienną cechą zebrań ogólnyci. Łódzkie
! go Towarzystwa Wzajemnego Kredytu jest zamęt
I wytwarzany corocznie przez Jedne i te same jednostki, stawiające zawsze opozycyę. Wczol'aj: Ize zebranie mialo momenty dość burz li we, a jako opozyr.yoniśJ}i występowali pa.nowie Kornblit i
, Brisk.
l
W roku ubiegłym w sprawie wynagrodzenia
urzędów Towarzystwa gwałtem domagali się zmia.lIJ, stosowanej dotyehozaa llorwy wynagrodzenia
urzędników T-wa, wczoraj zaś krytykowali zjadłiwie przedstawiony pnez radę nowJ projekt
wJnagrodzenia dla rady, zarz~dD. i urz~dnil\ó\I'.
dowodZiłO, że projekt rady jest niejasny, niezro
znmialy, że nie zakomunikowano go wcześniej stowarzyszonym, umożliwiajl\c szczegółowe rozpatrzenie, że wątpliw~ jest rzeczą, czy ministeryum
zgodzi się na zatwierdzenie ~aki~go projektu i t p.
. Na ~o zauważył P: Le.l'l'In, ze ustawa, przewłdUJe zmla!lY w okr~sl~~lU wynagrodzen. władz;
& p. Pa~.l Her&z wJ'}aanl&, te ?praCOWam3 przez
radę. p~oJe"ktu na~tą~llło ~yr~źule na .skutek w1~
stąplema oPOZYCYI,.1 u8unl~cla.. wszelklcll kwes~YJ
spornych, powtarzających ~Ię clą~le w latach ubległJch krJtJk c~l~nkÓ\Y', ,ze prOJekt! oparty na
dlugoletnl~h d?s\Jladcz,enla.ch! Jest nledo~ry .
P. !3r1sk l Kornbht ~Ill~h z~ sob~ , kil.kanastu
zw~lenlll.k6",. ldórzy "OI~Z tWlItrdzlll. ze nowy
p-roJek~ Jest mepraktJczny..
.
!
~ledy grOD? zebranyc~ z.aządał? taJuego gio' sowanI8, rada. ! zarząd oliw~adczyll, źe, ~vlad~e
To,!ar~yst w a. Dle zgodzIl. SIę na, ~mUleJszellle
I udzlalow w z~skach wla~z 1 urzędmk?w..
l .Ostateczlll.e przez ~aJne glosowaDl~ WIększość
I ołw!adczyla SH~ przeCIW wprowadzemu nowego
prOjektu rady.
Wobec tego utrzymał s i ę dotychc zas owy sy.tem wyznaczania z czystego zysku ponad 7 pr.
dywidendy: dla rady 5 proc., dla zarządu 26 pl'.
Normę wynagrodzania urzędnil, ów , na. skutel.
II'

i
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• dobnych wypadkach ojciec znalazl rogi, toć Jesz
cze ohleb wypieczony w jednym piecu ma swoje
pokrewienstwo!
I oto nowy dowód uporządk o w a n i a głowy
Ignacego Karola Korw in-Amewilkiego. WIG C i wy.
nalazek, to nowe .perpetuum mobile ~· hr.
Ignacego, zeszło na psy ... i dostało s i ę do gra.
ciarni lIarówni z kartkami korektur, przesylanych ldedyś do przepatrzenia cenzorów ,
Niezawsze .iednak nie udaje si~ owo ,. p e rp e t u u m mobile- , o litórem uczeni utrzymują,
że jest niemożliwe; owszem, istnieje ODO w świe
cie pracu J ącym . Spryt jednej narodowości do wyzysl\iwania pracy innej, stanowi niejako nieultanne .. p e r p e t u u m ID o b i I e· .
Nie myśl, kochany robotniku polski, aby ob' cinan lc ciągłe twych zarobków bylo wynalazkiem specyalnie lódzkim.
Tam, gdzie tylko stopa. germański e go przedsi~bior c y stanie, sprawa. La wchod zi na p o rządek
, dzienny, tak Jakby ludzie calego św i ata stworze
I ni byli po to, aby t Yll\: o służyc tej wybranej przez
: Boga rasiel
W Chinach, w Cingtou, niemcy założyli szko: Iy dla chińczyk6w, chc ących sil} uózyć ślusar
. stwa., kotlarstwa i stolarstwa w zakresie budowJ
statków wodnych.
Zda waloby s ię, że szkoła nie może służyć za
pole tl o wyzysku; tymczasem rzecz się w ten sposób przedstawia;
Przyjmują. tam chłopca po ukończeniu lat
szesnastu, a że to j6.it typ wschodni , więc znpftł·
nie rozwinięty do pracy!
ClJlopiec ten uC~J Si ę przez 4 lata Ranuo
godziny od 7 do pól do 9 ej spędza na. lekcyach
J~zyka niemieckiego, nast~pnie id'ie do wanzta-

ftOZ1fOJ. - Sobola, cłai& t , kwietnia l 'Ur. ,r.
~;~====~==h=.=~~.~_~~ ~_~=)~~~~====================~~============~============~~~====================~,-==========a

wniOSKU kilku członków, pod:a.ieBiono z 14 do 19 glupim pasterzem Pedrą, który, dowiadziawlZJ się czelnika głównego zarządu. do spra\v gospodarki
wszystkIego od żouy, dllsi don Sebastyana 1ł' stra- mlejsoowej Goerbela.
procent.
Za pomocą. tajnego glosowania wybrani zo · sznylO sza.le.
Po spelnionej zemseie mówi do Marty: W pnlldedniu Glwartej Dumy. Dzienniki pestali do rady pp.: JUHUSl Ascber i JÓZef Richt6r
(ponownie) i p. M. Lewensteiu (świeżo) na miej- Pójdziemy w moje góry, gdzie światło i swoboda! tersburskia donoszą, iż z uwagi ua rychłe wybosce rejenta K. Mogiluickiego, który zrzekl aię I Zdala od nizin! Ustąpcie z drogi, mó wię wam! ry do czwartej Dumy, przezes rady ministrów
mandatu; do zarządu pp.: Maks Wilczyilski i B. Tam leży will{ 7óa.bity - to ja... ja sa.m za.bilem wezwał do Petersburga wszystkich gubernator6w
z całego państwa..
wilka!
M. PereIstein.
Dramat Guimeryego J ubrany w piękną szatę ,
Guberuatorzy zjeżdzać będą do Petersburga
Do komisyi rewizyjnej pp.: Franciszek Cza- I
muzyczną Eugeniusza d'Alberta wywiera wrażegrupami i tam zdawać raporty ze stanu rzeczy
mańgk i , Józef Lewin, Sitterszlil,; na zastę p ców pp.:
A. Mog ilnickl, Leon NowillSki i Jakób Ra paport. l nie imponujące. Charakterystyka oaób świetnie na prowincJi oraz inforrnowac o nastroja, jaki
je8t illuatrowali.a w muzyce. OL'lde9tra, główny pa 'lUje wśród ludności.
(a)
czynnik dramatu, miała piękn, rolę do wykoua- i
Owo powolanie gubernatorów do stolicy
nla i pod świł:tuem kierownictwem młodego i państwa ttuwaczą dzienniki petersburskie rozpoutalentowanego d!rektora Clmiuiego sprawiala : c~~te:Ui juź ~r~ygotowaniami do przyszlej kampasię dZ ,tllnie.
! uu wyborczej.
,
Z l)artvi solowych prym .trzymała wyborna '[
Łopuchin, b. dyrektor departamentu policyi,
(T i efl łłnd.)
f już teraz mloda sopranistka drarnatyczna p. Ran- , zaBlaay do Kl'asnojarska, objąl tam posadę radGY
Dramat muzycznyEageniaSUl
'IP 2 aktach z prologiem; mozyktJ. , ua Slt vrarevka (Marta)', glosem ~Wi.~"Ol,
okr!lprawneoO'O tv odJllale banku r osYI3Iw-azyaLyckiego.
d'1\ll>erta.
J
..,
glym, silnym, do"konałą Igrą. i m\ml!\q s~worzyla
,
.,
oalośe udatną i bardzo ~ympatyc2uą. P. Ga.lagel
. ~oh~, zatargu oh lńsklego. P~asa chl,oska. ~rze.
Po długiej ni eobeenośei zjechała do nas na. Gorski w roli Sebastyana bJt świetny; diwlęct;oy w!dłlJe, IZ rz:ąu rosyJ)jkl pouowule przeslo Ohlllom
gOlcinny występ operl:\. teatrów rządowych WIU' I glos barytonowy brzmiar wyboroie, stworzJł tYli uJtlmatum w spraW ie o koncv!lyę na. kolej od
'ZlLwllki c~ z prem ier\. którl\ JUŻ oblegla. z I,elnern I U wod~iciela. i pana _ dos konale
KllclIty do Kulganu, o podmd grunt6\f na gr.·
powodzeniem eale NIemcy, E operą .Nlzln y" (Tl.'"
'frudną poJ każJym wzg[ętloru rolę gtlll>ko
nioy tlrgullskiej, o zabe:;;pillczenio Intetesów kul'.
tland) Eug. d'Alb.r~a. . L brtltto wytu'olol: Ruu. l watogo paste"ża Petlra poWier2;ono' p. W loJzlmio. OÓW rosyjskirh W l\Iongolil. Próel tegll s~ jeszcze
Lothar z ~l'I\m~tn A. GtUmerY8,go.
! rzowi Malaw~kiemu Jest to ś"iewak jak wid~ć r6i.ue Jnlie spt'awy, które, O ile nit! będl} zała·
. - .OJca Dle zn,a lam (~powlllda Marta, mIoda. ' bardzo muzykalny poźytellzlIy' lecz 'uo tej par, twione. lIle pOl:wulą na urożeuie poprawnych
hlflzpanlca) matka. slepa. zebra~z,kl\i byla w .Ba['~ t i woale się uie nadaje" byt' zU{lt:'lnie d'obrym stosunków ltIiędzy Rosyą a Ohinami.
Jl~d wzglęuem gry lecz s'piewtlm nas uie zl\,ohwyPralllłl. ohińska w MlluJi:ul'yi żąda nlezwlo..
celoliie, a ,j~ czy to.w u?al, ŚOltlg czy litotę wy
stawalam,z, bleduą oC,lelllllla.lą ~o na ~lacach, t~ ~
caL'
cznego zwola.lll& 1',al' lameutu, gdyi. Jest to jedyny
wrót kosclalnycb; bIedna zebucza mIlczala WC1l!z ,
Z
"
l
ó1
lu'
ó'"
sposÓb ocalenia oJczyzny
t
'
t
'
c'n' 'ętSl dloń
Jam do I
mUleJszyc l r
zas gUlą na wyr ZOlenie:
.
~z!m~Jąc ~z ywn~e wy 1'l~Ul. ~,
' 'l h- ! obieouiąey baryton p Aotoni Borkowski, basista
W ,okol'cuch BtaglJv;" , aslcleńska tworzą się
nieJ SIę" tullła z p aozew, rYJl!v oczy w Jej IlC
o dźwię~ilnym glosie p. T. Wierzbiclli i sopranio~brzYD?le gl'oma~y ~tOJllY~~ I wydalonych z gramanac\. .
d' d 'l
'
d k I
t
sLki pp: Hllleua Zduuowioz, Marya Szteru i Hen· mc panstwa rosyJ,luego cl\ll1C~y k Ó\f , Na brzegn
V'! rotce .owle 2iLa:ol slę , o , u awe,gol B,a · ! ryka Ml'oozl<owska.
chińskim grom tli y te sifigaj:~ JUŻ 10,000 osób
rego zebraka
ze
matka
umar
a
..
DJe rOZUilJla. a. J8
I
'
"
"
b
Poz b aWlony
'
' dl'
d .
' d ' .
k t
. ',. ~ ..
ó/ ' ·
WogoJe wazorajsza pre!Illtlra wypadla SWIII- o U pI'
CI.
wsze lk'l~ lI sro
(OW o zyo
szcze ble na Bler : a , elo t Ules~czę~cHt. p znleJ I tnie, za co naleilł Się slowa gorącego 'uznania cia, zrozpaczony tłum daje uzasadniony powód
doplewro, w'lPar ę &1 pOJę a, ben kB raszny lCIOS, , ! (lad adresel/l rezysera p MikołaJ'u. L lwicl{lego.
do poważnych oha\v. Wielu spr:ledaje swo 'Je żony
espo z u aWJIll zo ra ' 16m zeaz 'a ~ gOl'
.
, , ,
,
,
, l' h
. ,
"' ,
b' l
I
I'uhlicznosll, zapplniaJąoa teatr Welki, gorą
I corkl. Od. gromady odtlzlalaJą, s ę dr'obae grupy,
P IreneJsne w Rmny l ~anczącf zara. hl a na 80 oklaskiwa.la IVlkpuawców.
rozpoczynające na wła8n~ rękę włóczęgę i grachleb.
,
Alo'z Dwo'rzaczek
bież. Wogóle wydaleni cbiticzycy żywią fana Tr~!nastoletn~ą Martę los zagnal ?O C~talo
'J :y
•
tyczną llieuawiśc do "osyan i lj,~ uatler podatnym
nu, g~zle poznal Ją młody, oby~atel ZJ~m~kl don
rua.Leryal~ m dla agitatl) rów chińskich.
Sehaatul.no. Podobała ma. SIę, WlęO namo WJl IItal'e·
go kulawego żebraka, ażeby rzuclI żebraninę, /,0- "
Rad~ paD~t ..a demolIstruje, Jedaomyślnośó,
został n niego i stal Si, młynarzem.
wjkllz :l uą w gloso wauiu Rady Państwa nad I'roCzęsto przychodził glallki uon Sebastyauo z \
-:;ektem prawodawczym o WyD Igrod t euiu pracownI
podarunkami, Vrosil, grozil, a sttlry ManIJ tal'l !.a kulis gabinetu, OsLatnie dzienniki l,)e- k6w I robutników zakład6w pl'zelllystowyc.h m\gal za wlosJ, gdy pan~ slu~ha~ file chcia.ra, tersbur$l\lo twicl'llzą, li w ciągu Wl.lkle\uocy at. nisteryulII skllrbu. tlom I C~ą w kuluarach Rady
I st. ""od't iewac się UlLleży pOważnych zmian paóstwu t tl lll, iź ltad.. pnł.~nęla. dOIli ,n~tr,· 'lie
Krótkie byly dnie spokojl1; co się stać mialo
stal O się; została wlasnościąvice-d o ll Seuastya.na I IV sklauzie gabinetu mini:ltł'Ów, W najbliższej wJrazić swe "y ,np lt ) e Kok JwcolVvwi,. l ' J e·
Kiedy na.eieizJI 8H~ wdZlęl\ami młodej i pię
przyszlości Spod'l le wane ma. być u s tąpieuii miLlimu z posróu raely miui:lLn) " . l\LÓl'y ~Iu;u ,vat I" t.6'
knaj Mart y, zmuail ją, mimo Jej woli, do ślubu z stra S,Jraw w o wnętrznych Kryżanowskiego nll- ciw slosowaniu arLyllulu 87.
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tu i tam pracnje aż do godziny 7 ej . Wieezorem z Jetlnego z pism hUl ll orysty cznych, pozatem: fran
Bestellllayc\'s 1Ia.1.Jnłla SH~ do dz da i sL.vorzyts
znów uozy się języka ch i ńsk i eg o, a wykł a d trwa CUll, wlo~i słowianie, cb l ńcilycy - to wSlystko nowy po ,nysl !Jomnika ll lsmarka, który ma staod 7 do 8 wieczorem. Po czterach latach chlo- stwOl'zune na LO, aby polizi wiato w i elkość gerrna~ n ąć IV Blllgerb riL:ke, IV zupelnie innej "oryginalnej fonuie!, tym razern ani z cesarzem Wil~
pieo kończy tą szkolę, ale za to, że otrzym y waŁ ni ua l
życie i wykształoenie, obowiąz a. ny Jest odslużyć
Jeden tylko anglik ma bezc?elnoŚć z nim helmem I-ym, aai z uraplelJlemi orlami , ani z Gerlat cztery.
' konkurować , ale i on nie Hugo dostanie taką
man i ą, lfzylllająq micel obnażollY, jeno z ZygPOdkrOiliw"! rezoltaty tej nauki, znajdzie
uauczkQ, że ze swerni statkami , pl'Zojdl le na oby i [rydem, posta.ch!- mistyczną ~e starożytnego poamy, że u~rzymaui6 ohlopca i na.uka nie kosztuje watela drugorzędnego, zajmującego się tjlko han- mat.u .,Pierścień Nlbelungów".
więcej nad 2,000 marek "Ił' pierwszych oztereoh dlam śl edzit
I Ażeby bal'dzi.j na "anLyk" wyglądał Len pomnik
Tak ten świat w y gląda na papierze i w ga - projel<tJuawcy zatoczyli koto, na I<ole tem usta.la$aoh, a 2,500 w następnJch. Razem więo w ci~gu oimiu lat utrzymanie rzemieslnika kosztuje
zotach hakatystycznych, niemieckich . W rzeczy ; wili kolumnadę grecką i przykryli ją również
4)500 marek. Tymcza.sem przewóz do Cbin Jtłdue- wistości wszędzie Oil jest Jedualiowym i nie lep f gzymaem , W środku nie j, jakby za. kratami urnlego czeladnika wynosi 500 marek, a czeladnik nie , szym od innych ŚWiatów i półświatków.
; scili postaó Zygfryda z obnażonym mieczem.
miecki zarabia mtaimum na obczl źnie 3,000 maNarzel<a l ą u nas up, że konkursy się nie
Na s,dziów konk ll rsuwych. podzIalal ten prore-k rocznie, przeto w ciągu czterech lat koszto- udają, że Szymanowski zrobit Ohopina przy balii jskt piorunująco!
... alby przywieziony do Chin nlemiec-12,500 ma- z wooą do prauia bielizny, z której już iaby u- i
. Wyznaczono, mu p i erwszą nagrodę i pasta·
rek; a ponieważ ehińczyk jest hardzo zdolny i , ciekły i żegnają się ze swoją Siedzibą, przesyła , ! nOWlOllO budow 3c w Olnaczo lem mieJSCU,
pO\rafl juź w drugim roku na nauce zarobić tyle, jąc uldou hpką zauieczyszctonej mydlem wodzie, I
00 to " l myśl ge!lialna: %ygfl'yd l Bismark
00 czeladnik, to z rachnnku tego wynika., iż niem- I zuperuie tak, jak to robią niemid na koleja.ch, I razem poląoz\lllI nad B,enem. Zy~(t'Yd. zły z mleey, udają.c dobrOdZiejÓW, nawet na l'lwoJej szkole kiedy pociąg odchodzi, lub nasze żydówki na \ czem zwr6couy w SLronę Francyl!
zarabiają okolo 12,600 marek na każdym ol1ińdworcu drogi fabr.lódzkiej.,
, ,
, .
'I
Nie było nad czaili dysputować. Jednogloezyku.
. ~y~uczas. r,u z ~?nkUrSaml nlemle,cloeml me \ śnie przyznano nagrodę!
:b~rekwencya. szkoly nie jest maIa
W 1902 J lepiej SIę d~leJe, mz .u nasI A pOllllnk pomys!u
Ale znalu;! Się ja.kiś sceptyk. który podal
roku wypuszczono z niej 76 uzdolnlOny l~h rouot· , Szyman?wsk~eg? Jest Jesz~ze perlą w porowuaulU ~ rysunek zdroju leczuiozego św. ~tefiłna w Karlsuików, w 1903 - 102, w 1905 - 79, w 1906- l z pomnikami niemieckiemI.
I ruhe wznieSiony na l'la~u Lutlwika i prOjekt no,
Przed kil,ku lO~esiącami zo~t&ł ogłoszony pro- wllg~ pomnika nad Renem,
114. a w 1908 - 119. Ogó!eul 490 czeladników. l,
A więc szkoła. niemiecka. w Clll nach przynio:lla ~ Jekt, na. pomnIk Blsma~ka, l(tory ma stanąc na ,
Oka.zało się, że obramienienie zdroju św.
już okolo 3 miliouów marek t.ysl<u i to w prze /' wzgorzu na.d Renem. ,N16mc~ ~uw~ ~o znudzenia. : Stefana, wykunane prLez pro[s,orcl. Bilinga jest
ciągu lat SIedmiu.
~asla\VI&C ~I~markowl POUlUlkow. DOJdzlA do tego,
zupelnie takie !lamo, jak obramienienie pomnika
Doliczmy do tego jeszcze prooont zysków ze te pomniki będą wywleraly talu ~am sl\Ulek, Bislurka, mającego stanąć nad R.enem, z tą r6·
I tych praoowników, k.tórzy uadal jJ ozostali w war~
Jak wzburzone falo oceanll na podróznym, albo żuicl\ tylko. że tu we lirlldka stoi postać niewiaI sLy z dzbanami, z !(tót'ych leje alę woda leczuiIztatuch, a będziemy miel i próbę beziuteresow- proszek ometykul
nOłci kulturtregerów... z pańs twa. bojaźni Hożej. :
Koniec - końcem , że nad Renem postano- cza, a tam ma stanąc Zygfryd z mieczemI
w którem pa.nuje lad i porządek llad wszystkie i wiono wznleió pomnik Bismarka, A źe Jnż BiDZlwlła metamorfoza. Nimfa jakaś zmienia
inne ludy. Ale to, co piszą, Jest tylko na't.ewnąLrl smark jest pomnil\owany w rÓtllych formach i I się w Zygfryda, li. mllŻ~ Z ygfryd VI uimf~! W:sza.k
różnym obywatelom drugi eg o stopnia ogloszone.
przy Wllhellllie i belG Wilhelma, z Germanią i bez w P'1l8Lwie bojaźai boiej to lllOŹi§h'lle.
Bo D& ziemi jest tylko Jed en jedyny niemiec, Germanii, z dzióbiastemi orlami i bez tych ortów,
według awoioh pojęć, obp. ut elem pierwszego st~., więc też sp6tka proJektodawoów, złożona z prox'
fesora rzezbJ Bahna i profe.orllo al'chit,ekturl
pnia. no i Pollliitta1lllikow Tel Spodenklewicz -
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W sprawie takiej demonstracyi przed po::;" rdzeniem Ra.d y toczyły się umyśl ue rokowa·
l:ia pomiędzy przywódcami wszystkich grup.
InterpelaoJa Rady pailstw& z powodu osta
tnic h wydarzell j est w dalszym cią.gn na porządku
uziennym.
Na żądanie najbardziej wzburzonych przed
stawicieli centru,1I i prawicy w biurach obu tycb
grup rozstrząsaji1 wniosek do interpelacyi i oba
biura w zasadZie pOlltanowily oświadczyó się za
zgroszeni em interpelacyi. Uznało też ZarÓ\fnO
centrum jak I prawica. i7. interpelacyj ma być nie
dwie, lecz jedna to bowiem przyda. powagi inter
pelacyi.
Kolo p01skie i litew 31w białoruskie w roz
trzą s aniu sprawy 111<' ucz e stn ic zą, j e dna~że rrzed
staw iciele tych kM podpiszą się - lak poda.Je
" Rusk. SI. ~ - pod ili terpelacyą, jeśli tekst jeJ
zostanie uznany za zadowalający.
Solidunośó izb. Po raz pierwszy od czasu
istnienia no\\ego U8~ro.it1 państwowego - pisze
"Russlwje SŁowo" - ja.skrawe opozyoyjne posielizenie Duruy państwowej przyjęte zostalo w kołach prawicowych Rady państwa nietylko z apro1 a l ą, lecz nawet z llieslcrywaną życzliwością. Jali ie kollViek byly motywy tyle niespodziewanej sol i darności obu izb, UWtlŹana jest ona w PtJtel'lmrgu za. objaw bardzo znaczący i ważny w sprawie
oceny obecnego stan'l rzeczy.

ROZWOJ. -
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Sobota, dnia l kwietata 1911 r •

dzy łódzkim klubem sportowym, a drQżyll~ reprezent.
Waraz. Kola Sport· "Varsovla".
SOBOTKA.. D z I Ś (w lokalu, Pio~rkow8ka nr. 120)
Sobótka Stow. pra.cown. handl. Poczl\iek o godzinie 9
wieczorem.
MUZEUM, Ju tr o otwarcie zbiorów Tow. muzeum
nauk.i I sztukI (ul. ZIelona nr 8).
ZE STRA2Y. W p o nI II działek o godzinie 7 wie·
czorem ćwiczenia I I H oddzllllu łódzkie; straży ognio
we.) ochotniczej w domach rekwizytowych tychże od ~
dzIałów.

ZEBRANIA.. D zł ś posledzeule miesięczne Zarzą
du Stow. mll.jstrów fabr. gub. piotrkowskie;, ze "spółu
dzlalem czlonkó w telto Stowarzyszenia. J u t r o zebranie
(Izeladzl powroźo. (Wldżowska 86) o g. 3 po pot-Zebr.
kwart. członków Zgrom. czeladzi siodlarskiej I rymar
sklej (WólczlI.ńska 75) o g. 3 po pol.-Posled,;. członków
Stow. odlewników (w lokala Millera, Mlkolaiewska 40)
Zebr. mies. Zgrom flzel cleslelsk. (Nawrot 58) o godz. 2
po pol.·-Zebl'. kwart. '1'ow. czeJ. stolarsk. (w lokala wl
Widzowska 84) o g. 2 po pol-Zebr. cz!. Związku zaw.
praeowników t pracownIc krawieckich (lak. wł. , KOD'
stantynowska 5) o g, pól do 10 rano. - Zwycz. zebrauie
cd. Tow. abst. "Przyszłość" (lok. własny, Konstant ynowska 5) o g 4 m. 45 po pol. W po nledz lale li: ogo.
zebr. cd. Zgro majstrów cechu krawlecklogo (w lokalu
.. Liry", Mikolajewska 11) o g. ił po pol.

nałizacyjnej

w miastach właścicieli

wszystkil'h

nieruchomości.

(x) ZmianJ W dwohowieilstwie. Ks. Jó /...{
Jezierski, dlugoletni proboszcz parafi i Dłut o·" l,
miano wany zostal k anonikiem kolegiaty kalisk ie j.'
(-) Podatek od bawełny. Fabryki bawellliane w Rosyi mialy w r. 1910 w ruchu 9,234,(/1' 0
wrzecion, czyli 6% wiQcej, niż w r. 1909. Wz ,n.
sIl. też i konsumcya wyrobów baweluianych. Z O ~I 
nej ilości przerobionej bawełny przypada 7% I. '
llawelnę rosyjską, a 30% na. bawelnę zagraniczn :,
Wobec tak znaczn.j konsumsyi bawllluy Ilrajow , '
glówny zarzą.d rolnictwa. zamierza na szeroką sk n
lę rozwinąó plantacya bawełny vr Turkiestani e
i W tym celu chce zasilić fundusze , przeznacza n?
na rozw ój kultury bawelny kraj., przez podatek
w wys. 50 kop. od puda brutto ba welny oczy szozonej i spraso wanej. Podatek ten mógLby dać
rocznie przeszło 4 milj. rb. Zgadzając się w zasadzie na ten podatek, przern)'slowcy domagają się
: ustalenia organów, które zarządzać mają tym funI duszem melioracyjnym. Niektórzy znown uważali,
iż norma podatku jest za wysoka, iembardziej, że
podatek ten obciąży nie przemysloweów, lecz plantatorów, którzy wobec konkurencyi bawełny amerykańskiej nie zdolają przerzucie podatku na,odbiorców.
(x) Z Tow. abstynentów • PUJllłoś&. · Zwyczajne. zebranie członków odbędzie siEJ w Dledziel~, dnIa 2 b. m. o godz. 4 m..4~, w loka.lu wlal snym przy ul. .Konatantynowskl8J .1i
. Zaś w dniU 3 b. Dł. odbędZie SIę przed~tawleuia w teatrze popularnym po cenach zmżo
nych, nakorzyść Towarzystwa abstynentów .Przy' szloŚć. I' Bilety nabywac można codziennie w cuf kierni p. UlrichslL (Piotrkowska róg Zielonej) od
godz. 10 rano do 2 po pol., w dzień Jlr te'!stawienla w kasie teatru od g. fi po pol.
(x) Tow. ,,"ledu - urzą.dz& w następującą
niedzielę, dnia 2 kwietnia r. b. następujące czy/ tanki dla. dzieci o godz. 3 po poludniu: W sali
Geyera (Piotrkowlłka 289) "Balonem nad Austra.
, lią;- w sali Poznańskiego (Ogrodowa 18J ~Ziemia
; rodzinna." i w sali slkoly gazowni (Spac erowa 34)
l "Ciekawe history. o psach." Wejacitl na czy tan-

(a) l'1'Iyjlld. Dzisiaj poeiągiem rannym kolei fabryczno-łódzkiej przyjechal do Łodzi naczeJnik kraju, generał SkaUon.
Z KROLESTWA.
Na dworcu J. E. oczekiwali przedstawi~ele wladz miejscowych administraoyjnych, jak preKatastrofa budowlana. Wczoral o godzinie zydent m. Łodzi rz. r. st. Pieńkowski, policma,j4- ej w 1I0cy n:) [{ośmin l(1f pod Lnblillelll runęła ster m. Łodzi pulkownik Riezanow, wojskowych,
nowO wZlllesi"ua kamienica dwul-l ętrowa 19nacago sądowych, różnych instytucyj rządowych i spoDołęgi I Stanislawa Dudka .
lecznych, tudzIeż grono wybitniejszych prz.myWszyscy mi('s~kańcy zdołali się uratowa~.
sIowców i fabrykantów_
.
Kolej warszawsko-radomska. Oli \{ ilku mie
Kiedy pociąg zbliżał się do stacyi zagrala
sięcy odbywają się studya proJektowan?j budowy orkiestra 2 go pułku strzeleckIego.
Przed generalem Skalłonem, po wyjściu z walinii kole jowej z Warszawy do RadomIa.
Poding dokonJllan ych plimillrów. linia skie- gonu, przedefilowała warta honorowa i wojskowa.
rowana D'l Grójec i Tarl:zyn, oa kilka wiorst
Prezydent m. Łodzi wraz z deputaoyą od
przed Raszyll!'m, prwtn 'e SlO Sę r adomską. a na- obywateli miasta podal chleb i s61 na drew.
stępuie drllgą prowad z ąc ą do Nadarzyna, stą,j
nianej tacy rzeźbionej, pokrytej wyhaftowanem
za~ skieruje S I ę Da Pruszk ów.
plótnem.
I kę 2 kop.
Naczelnikowi kraju przedstawiali się urzęd- I
(x) TowarlJstwo krzewienia. oświaty pl'zynicy i reprezentanci różnych instytooyj.
' pODli na, źe jutro o godzinie 4 po po uJU!1l W lo
Oczekiwanym przed dworcem kolejowym au · kaIn przy ulicy Zawadzkiej nr. 17 p. F,'. Rutomobilem, generał SkaUon, w towarzystwie gu- dnieka wjglosi odczyt ,,0 Kon opnickiej ".
(x) Ze szkolI' Ilemloał Dochód z balu "ua
Z KBAKOW A. Odbyl się to pierwszy wyklad bernatora piotrlwwsldego, szambelana. Jaczewna uniwersytecie Jag i elloń!;kim na katedrztl usta- skiego i pomocnika swego do spraw administra- na plaży" da.nego na korzy ś ci szkoły rzemiosI przy
nowionej z otiarnosci ks. Lubomirskich dla stu· cyjno-policyjnycb, generała Uthoffa J udal się do ulicy Wodnej przyaiósl rb 3924 kop. ~5, wydatki
dyów nad Litwą. W sali przepeluienie. Wobec cerkwi prawosławnej przy ulicy Olgińskiej, po- rb. 879 kop. 93, czy.ty zysk rb. ::3044 kop. 42.
.
fundatoró ~r, grol1a profesorów uni wersytetu, prof. czem zwiedził istniejącą tam ochronę i szkolę
(x) Z PogotowIa. ratllnk~\Vego. Na. ręce paMorawski podz i ęl(QwaI ofiarodawcom i podniósł prawosławną. Następnie pojechał do soboru przy
znaczenie nowo utworzonej katedry do historyi ulicy Widzewskiej. Stąd udal się do kośoiola stora Gundlaolla dla uczezcHlIa zlDarlego s. p. 1',2,
; kat'J lickiego św. Krzyża, poczem zwiedził kościót . sto:a ManitIUsa, byli dorp~ccy koledzy zma.rk~ "
Litwy.
ewangelickI św. Ja-na.
złozyll rb •. 7!> na rzecz ł ogotOWJą. ratunkowego
Następnie dr. Stanislaw Kutrzeba wyglosił le !
Przez
ulicę
Mikolajewską,
Gl-ówną
i
WidzewzamIa.st Wlenca. .
.
kcyę p. t . • LiLwa wobec Unii z Polską, od 1385
i ską naczelnik kra.ju pojeouar .do gmachu nowej ,
(-) ~ldroWJld,o dla d'I~C,t Znany lehrz
do 1569,"
I tkalni Tow. al;cyjnego K. Schelblera na rogu nlic warazawS"l, dr. Julian GalVronsiu za.lozyl IV sta I św. Emilii i Wid zewskiej.
cyi l<limatycznej Vevay nad LSIII:l.n Um \SzwajcaKALENDARZYK TER.!UNOWY
Po poluJniu o godzinie 2-ej J. E. generał l'ya fl'ancu~ka) uzdl'ow~sko lV~ch lJ wawczo·leczuirMlONA S ŁOWIANSKIK D z i ś Sadomif/l. J,uSkallon byt obecny na ćwiczeniach straży ognio- GZ' dl,a JZlatlVy w~tr'J rouzICOW zam oi uieJ8zych
t r o Władysława.. W poniedZiAłek: Mnożysla.\Va.
wej ochotniczej. Następnie zwieuzil szpital Czer- polak ow.
TEATR POLS KI A. ZEL WEROWICZA (CegielniawOlIego KrzyżlI, szpi lal ewangelicki, poczem udał
la) &łysk.awice ukazaly się wczoraj wieczona nr. 631. Dziś "Zlota czaszka". Poczl\tek o g. pól: się do lwszar wojskowych na ulicę Konstanty - rem w potudniowo zaChoJ1ll6) :.ti'onio, na slml"łu
110 4 po pol. -nMadllme sans Gene" • Początek o godziul9
nowską i zwiedził cerldew pulkową przy ulicy
fil'mameutu.
8 ID 15 wieczorem. Jutro .Małka SzwarC6ukopf". Począ
tek o godz, 3 po pot - "Madllme sans gene". Począ ·
(-) laryt\wioi. Wedlug ostatnich danych
Ekaterynburskiej.
tek ogodz. 8 mln. 15 wieczorem.
(x) Rekolekcye dla pań i paDÓW IB. Łodzi.
maryawici posiadają hplio I kośc ; olów IV gub.
TEATR POPULAlł,NY. (Konstnntyuowska nr. 16)
Staraniem miejscowych proboszezow w kaplICY warszawskiej - 31, piotrkowsluej - 19, sieulec,.
Dziś "Uriel Ako s tll~. Początek o godz
pól do ł po
kieJ - 10, kaliskiej - 7, lubelskiej -- 5, plocpo1:. - "Wróg ludu~ H. lbsena. Początek o godzinie 8 przytutlm dla sLarllów na. ulicy Dzielnej nr. 5:3
kieJ i suwalSKiej po - 5, radomskiej i wileńsl\iej
min. 16 wie CZOUDl J u tr o "Królowa Wanda." Począ-' odb~Ją się przygotowania do spowiedzi Wielkatek o gottz. 3 po pol. - Wtóg lu du'". Pocz ątek o godz.
nocm:j pod lIiirunkiem sIynuego kaznodziei ks. po 2, Jomiy.ukieJ. grodzieuskiej, kijow skiej i ko8 m. 15 wieczorem. W p u n I a d z I a la k "Kna jpa' Parprofesora. Gieb&r~owsltiego w następującym po- , wieńll k iej po jednym. Czternastu duchownych
vi ego, Da dochód Tow. abstynentów "Przyszlosc".
rządku.
l skończylo sewinaryllm metropolitalne warszawskie,
ODCZYT. Dziś (w lo kalu Stow. majstrów fabr,
Dnia 5 kwietnia o godzinie pól do 7 wie .. I reszta lubelskie, plockie i inna W' kraju.
Nowy Rynek 6) p Majewski wyglo$1 odćllY~ . 0 wielkIm
przemiale ~
. .
j
(a) Katastrofa budowlana. Na terytoryum
czorem .na.uka. ",:stępna.
- J u t ro (w sali Tow. krzewienia oświaty, ZaD,U1a _6 kWietnIa o go~z~nie pól do 1 ~ rano I przy ulicy Gubernatorskiej Je 13, prz e dsi~biorca
wadzka nr. 17) o gudz 4 po pol., p. F ranciszka Rud · msza sw. I nauka l o goJzlDle pór do 7 WleCl.ODaniel Szein wzniósl dom trzypj ętrowy murowa.
nicka wy g ło s i odcz! t .0 Muyl Konopnickiej".
rem na~l{a.
. _
..,
n,. Ulieszltalny o szerokości 12 okien; ·mllry W1.
DOM LUDOWY (Pr.:ejazd nr. 34). J u tr o przedstaD~la 7 kWIetnia o godwlle po~ do 11 rano
Ciągnięto niedawno pod dach.
wienie nmat.or~ K ie robotników chrl.. "Obrona Częstocho·
msza sw. i. nauk~ a o~ Q ,- 7 . ~leezorem spoPomocnik majstra mularskiego zwróci[ uwawy". Po <.: zątek o go\!zmi a 6 po pol:.
wiedi n~ mlolsc.U I .po lllnych . k.osclOlach·
gę, że JJa zt::wuętrznej fasadzie mury i:llę zal'ysoTEATR KUKIEŁEK. (Przejazd 1). J u t r o przed, DJ.lla 8 ~wletUla o godzl.nle 10 rano msu wały i w niektórych miejscaciL potworzyly się
sbW lenl8 nil korzy"c "Kropli mleka"
szczeliny.
LUTNIA. J u t r o (w lokIIlu własnym, Plotrkowskll , sw. I KomuDl~, generalna w P[.zytut~lI.
r. 108) Wieczór dramatycllny człon o{ ów T~wllrzystw"
Karty
weJSCia
otrzymywac
Illozna
\f ka.ncePrzeczuwa.jąc, że zarysowanie się murów mośpiew liCZ. "Lutllla ~ . Początek o god:.: 81/, Wlecz.
ie wywołać katastrofę, dozorujący nad robotami
lary ach parafialnyoh.
LIRA J u t r o (w lokalu wlasnym, Mlkola)ewskll
(-) OboWHłszkowt\ kanal izacya. Do rady rui- w6wnętrznemi, l\azal robotnikom usunąć się z bu·
nr 11) podwieczorek muz.-dram. Tow. śpiew . • Lira·, Po
dowll.
nistów "nieiiouy zostal prOJekt, weJlug którego
cza,tolt o godz. 4. po pol.
W kill,a millllt po zejściu z wewnętrzDych
obowillzywaó będzie przylą:czeoie l;U~ Je sieci kaKLUB SPOltTO Wy , J u t r o młl.tch footbalowy mię·
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?

Z dzielnic polskich.
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rUBztowall robotnil<6w, dał się słyszeć trzask wa~
Straty więc są znaczno ł wyniosą zapewne
S Z T li K 1\.
lących się sklepień wraz z w i ązaniami, tregeraokolo 15 tys. rubli. Nio wszystkie .palone stodo~
łni i belllami \V polowio budynku z prawej strony.
ły. były uhezpieczone. Tluruieuia ognia trwalo
(x) Teatr Polski A. Zelwerowioza (Ce~iel, Mury ruuęly w części wewnątrz, ty części blizko do poludnia.
nią.na 63). Z kancela.ryi tllatraluej komnnikun
Obwinionego o podpalenie Władysława Sa.- . nam:
zas na ulicę.
Dzięld uczynionemu w porę ostrzeżeoin 15
dowskiego, lat 45 , miejscowogo mies:.o;kańol, lIle.z- '
Dziś o godzinie 8 minut 15 wieczorem" Marobotników mularskich wyszło bez szwanku.
I towano j pociągnięto do śledztwa_
PrzyznaŁ on
dama SatlS-G~o6· Z Feldmauem w roli Napoleona
Na miejsce j,ataśtrofy zjechała komisya bu
się, ii podpalił stodoły za to, że jeden z gospoI, J. Czecbowsjll\ - Księżną Gdańsl<ą, A. Zalwe
dowlano·techniczu& wlad"e policyjne i śled l~ze. darzy winien mu pieniądze, których oddać nie rowiczem - Fouche. W wykonaniu bierze
Zdaniem komisyi katastrofa powstah. skutkiem ehec.
I udział całkowity personel n!/.azego teatrll.
Sadowslci znany jest w Zgierzu, jako cierpiąJutro o g'ldzinie 3-ej po południu pl cenach
wadliwie prowadzonej budowli, a glównie UŹjCia
II popularnych • Małka. Szwll.rcenkopf", wieczorem
zlego gatunku cegły. Cegłę wzięto do rozbioru ey na umyśle.
chemicznego.
(a) Z s,dhl'. Wydzial karny sądu okręgo
zaś o godzinie 8 minut 15-"Madama San'l·G8ne"
Dla zapobieżenia wypadkom z ludźmi, leo
wego w Piotrkowie rozpatrywal wczoraj .prawę po raz ostatui z występem p. Feldmana, który
misya. poleciła 0l arkauiti calą posesyę do polo- wlosclanina. gminy Radogosz 25.letniego A.dolfa \ telegraflOzniu wezwaoy zostaŁ dJ Lwowa, przez
wy ulicy. Strażnicy Jlolicyjni mają czuwać, aby Benkie, oakarżonego o to, że 57 listopada. 1910 ~ dyr. Hellera.
nie zbliżano się do miejsca katastrofy.
roku w Łodzi, na ulią Gro~zaul<a. w celll ia\Vne- I
Najbliższą premierą (o~wartek, 6 b, m.) bę~
Jako kierownik robót budowlanych flguro- go rabunku napad l na Aleksandra Wolińsldegu, I dzie najnowsza. farsa w 3-cu aktach E. BOlll'lleta.
wał p. Bernard Landall, majsLreru mularskim, obo '
powIlm na. zieilli~, wymyślając zacząl dusić, wre.
Rubikon", która wchodzi obecnie na repertuar
wiązanym dozorować, był p. Pilarski, majstrem szcie ograbiwszy go z pieniędzy, ratował się ucie- , Teatru "Nowego~ w Warszawie.
ciesielskim-Gering.
czką; w parę dni byl aresztowany.
- Wieozór Wandy Siemuzkowej. w środę
Przedsiębiorca Szein buduje na tejże ulicy
Sąd sl<azal go na p )zbawieuie wszystkich dnia 5 b. m., w teatrze polSkIm A. Zelwerowióza
parę domów, które dotych zas są. nie~ykończoue.
praw stanu i na 4. lata. cięzkich robót.
odbędzie się jedyny" Wieczór poezyi w slo wieW,
(a.) l łódzkiego klubu sportowep;o. Ił W nie
- Tenże sąd rozpatrywał spraw'2 mieszczan znalwmitej artystki teatru Miejskiego we Lwowie,
dzielę dnia 2-go l{wietuia odbędzie się .matou gminy Puczniew, pOWIatu lodzkiego, 23 letniego ! p. Waudy Siemaszkowl!J, na. którym wysoce oefootballowy" między łódzkim klubem sportowym AdaoJa Grabskiego i 25·1etniego Józefa. Sowiń- niona artystka wypowie szereg najcelniejszJch
a drużyną reprezentującą warszawskie kolo sporo skiego, osl<s.rżonyclt o to, że 20 paździHuika utworów naszych poetów. Wspóludzial przyjęli:
towe ;, Val'sóvia". Match ten budzi szczególne 1910 roku w Łodzi, po uprzedniej zmowie, we- dyrektor Zelwerowicz, artyści naszego teatru,
zainteresowanie między gronem .portsmenów lódz· szlI do sklepu w domu pr"y ulicy Tarnowskiej akompania.ment zaś objął p. Halpern.
kich i warszawskich. gdyż drużyna warszawska nr. 11 i grożąc drlłgiem żelaznym orat pOilbwyWieczór ten budzi żywe zainteresowanie.
uczyniła w ostatnich ozasach ogromne postępy. conym z Jady sklepowej nożem, dom 'lgali atę wy.
Zapotrzebowanie na bilety znaozne.
Ostatni match, rozegrany między obydwoma Idu I dania pieniędzy, Zrabowawszy nast~pnla z szu(St. Łp.). Wczoraj wh)()zorem, w sztuce Wibami w Warszawie, zakoliczyI się zWyClęi~wem ' f Jady 13 rubli gotó\vką zbiegli.
ktoryna Sal'dou i E. Morean "Madami Sans Gene"
drużyny lódzl,jej w stosunku 3:0.
Na sądzie osJ{arieni nie przyznali sil) do w roli Księżnej Gdańikiej, obole F. Feld!Dana,
O dobrooi warszawskiej drużyny świadczy winy.
I w roli Napoleona I, wystąl>ila p. Jadwiga. Czododatnio oitatni jej rezultat z klubem kral<owSąd skazał Grabskiego \ Sowińśkiego, po 1 chowsb. Trudne to byl0 dla. niej zadanie kreoskim "Cracovią~ w stost1nku 2:1.
pozbawieniu wszystkich praw .tanu, na 8 lat oi~ ! wać głośną rolę bezpośrednio po najlepszej Jej
Drużyna warszawska otrzymała w bieżącym zkich robót kallle/:,o.
wykonawczyni na. scenach polskich, Want.lzie Sie_ Wlo~ciankę wsi Dąbrówka. Wielka, gmi- I maszkowej. Katarzyna. Hi1bsze Vf roku 1793,
sezonie zaproszeDie do l\:rakowa na match z
"Cracovią". najlepszym obeonie klubem polny LućllIierz, powiatu łóuzkiego, 21·letnią Ewę l' praozka przy ulicy IW. Anny w Paryżu, później
aldm,
Stawsk~, pociągnięto do odpowiedZialnoścI za to,
markietanka w 13 lekkim pulku, a w roku 1811,
Zawody odbędą się na wlasnem boilłku spor- , że pelniąc obowilFki slużącej u zamie,:,;zkalego . w którym al,cya. \IV' s.zt~l\i się r~zgrywa., ma.rs~al
t0'Y'em .16dzluego klub.u . s!,ort.owego, prz~ ulicy w Łodzi przy ulicy PołudnIOwej nr. 13, Lajzera kowa ~efebV8 l kSlę.zn~ Gdanska, t? przed~DZJeln?J Nr 49, ,o .g?dZlDle 3-eJ. po poll1dnlll. ..
Askenazego, sluadła gardtlrobę i portfel, w któ
wszystl(HIm s~czere dZlecH~. ludu pa.r~sIClego, kto. Blle~y wcz.es1ll6) .do na~YCla po cenIe Z~lZO
rym bylo 467 robll banknotami i paszport. Staw- ! rema hon.or~ I zaszczyty me zawr?clly gl.ow!, &
neJ w. k~lęgarlllK LudWIka FIszera przy ul PIOtr- ska sąuzona już by la raz za kradzież i skazana ~orąea m!Ios? ~la Lcfebvl'a, za.ś'/llblon~go. 8lerzankowskleJ Nr 48 •
. na 6 mie.ięcy więz16nia.
I .8m I u wlelblemc dla bohatera FranoJI, ,Jest g16S\.d okrę,gowy w PiotrkoVf~e skazal Ew~ w~ą, cecll~ Jeg~ charakteru. Te zasadmcze ~Jsy
(x) Prlł90dnik po ł.oui. Jak wiłLdomo, Łódź
należy do wyjątków pośród miast większy\lh, nie I Sta.wską na poltora. rokn WIęZienia.
WlDU~ byo 811me za. Gnaczo.ne \V grze, co tez p.
o 'ad . c dot d PrzewodnikaJauwlga. Czechowska z dm,em l,)owodzelllem spelp SI ~J}ł
ą..,
.
. .
(x) W sprawozdalllu z zebramI, II To warzylIHa. l\Ia,lame San s G~ue w jej iuterpretacyl bySelsla mÓWIąc, parę lat temu wydano kSląz- stwa. wzaJemllego kredytu pomleszcz\)uem w ilU· l
.
kl' k
l
k
b t
.
tę pod powyższym tytulam, ale było to lladuży- I merze wDzorajszym mylnie wydrukowano oazwia moz~ cu .0 rWie za. Ś ~ga.nc ką , z~ z Y 'pOW.I;cie tytulu. gdyż ksi/łżka zawiera tylko ówczesne ska' p JllrblllID mIast p Jahrb lum p ~l Gluk wną, a e ~nl~ ~ s.zezer.o (\ hW a ceno~, duzo ~l J
tl
adresy firm ",tejszych. Jest to więo wylącznie mla~t p M. GIUck i p G'oldkorn :HI~ia.~t l.;. Gołd- W !~enlac .. <UAmmaCtlYJnyc., a 'IPrdze 6;V8zY~k·leDl
ksill.żka adresowa. Obecnie brak teu wkrótce bęorYolUa ooso:
I ty.s (a nIe. 1l:a.s a, ~ \filc a Dl ago,
.~
l .
K . arDla
.
.
S Y'
Lorn.
grata tak, Jak pOJlIlowala I Jak Jej nakal:ywala
dZle
z~pe UlonJ.
slę.g
tute}s.za p. . 1( _ Produkcya azbeltu na Uralu wynosIla:
wZasna iudywidualność.
.
szewskIego przystępuje w tych dnuLoh do dra.
w roku
udów
w roku
pudów
P
Zl
l
d'
k ł
kowa.nia przewodnika po Łodzi, który w pierwp
' .
an • e wer~w ~z li powo zenI8m wy on/l, rosze; części obeJ'mie dane dotyozące naszego mili..
1906.. 489,700
1907
543,1~3 l lę Fouche go, kSIęCIa Otranto.
J •
. . '
, •
1908.
663038
1909..
814:,134 I
(x) Teat r P opula rny A 11'fe l ewI k'Jep;~ (Konssa, Jego polozeula, stosunków lndnosOIowych, ko1 10·
677'966
monikacJi , JW
iAgo historyi i , . .d, w druO'ieJ'
zaś9
:'"
l t t.· h
d k
stantyllowska
16). Z kancelarYl teatralueJ kOlllUt>
'k'
W CIągu pięCIU a os a,DlO wJpro o owano
adresy walniejszyoh firm tutejszych, oczywiście na Uralu 3197991 udów
ni uJą n~m:
.
..
rzetelne, gdyż od nieh aamych poohodzące.
'
,
p
. Dzla w ~obotę wieczorem nkaze BIEJ po ras
(a) Smiel'telny upad.k. DzIś, o godz. pół do l plerwsz,y glosaa sztuka w 5. aktach H lb3ena, p,
Przewodnik ma być wydany w ~ril6ch .lęzyb"h: poll!kim (osobne wydanie) oraz rosvJ'skim j rano, na ul .l\11ynafSltlel 9, kominiarz, U-letnI Ignacy t. _.Wrogo ludu". Wtipóladzld w sztuce przvjmuw
~
Wrz9slńskl, spadl z allcbu z wysokości
I go
piętra I
J
niemieckim (\akże osobne wydanie).
skutkiem wstrzl\śnienla mó~~a. uszkodzenia klatki pler- mUJe cały personel, ~raz 50 statystów.
.
Dzi'
d .. 10
I . II I siowe) oraz złamaniu rąk l nóg, wkrótce zmarl.
Jutro po południU przedstaWloua b~dzłe 8ztnh) p'
.(
o~.
.s, o. go z.lnl~ . rano". l
.,
(b) Smler6 p ... yp.dko... Dz;lś, o g. 11 rano, I kil. z dziejów historyj naszej p. to "Królowa WanoddzlaJ:y st~azy ogUioweJ .OCh.o~DlczeJ byty z~ wez- zam~e8zkal1 przy ul. ~lY~l\rskiel komlnlarz.l oddziału l da, córka Krakusa· w 5 u aktach, z zupelnie
wana Da llh~ę 1i~wo CeglelDlall~ ~ 12, gdZIe ,na j 8trazy ognIowej ochotnlcze~, Prusak, wyglądając oknem, ' nową wystawą podług wzorów St. Wyspiańskiego,
pod~aszu pahla Się be~ka. Oglen u~aslł I od~zlał I spadł D~ ~o.k. KI~dy pospIeszono mu z pomoc",. stwlerwieczorem zaś po raz L1rug l glośua sztuka losena
W·' f7 I d "
atl'azy. Jadąc do (}gnr& na skręoltl przy zbIBgu .1 dzono, ze JUZ nie ZJ Je.
ulic Piotrkowsldej i Cegielnianej sikawka poto- I
(h) Zap~l.ni • • ha •• dzy. DzM, o g. pól ~o 12 ••
u ~ d . ł k . d t . . dl T
lto'
b l LI'·
d ' przed poludOlem, przy ul. ileuedykLa róg Ludwiki za
,
pollle Zla e pIze s aWle0l9 a owarzy·
·
0
1
czyaSlęgwn
wme'p ru iU rewma~ym, I.U e- I palUy 8~ę sa.dze, kt~ra ogas1:ono przed przybyciemstra.ży stwa abstynentów. OJegrana b11tie po raz l 'szy
nyla o s~oP. telegrafIczny .tak silnie, ze OdlllOS~a. ognlowel ochotnlcze1.
.
w Łodzi sztuka w i-ch aktach PiJrwiego p. t.
Dszkod~enle l waohlar.ze al~ pola.maly., Topor~lk !
(a) Kr.dzl.ż •. W,czoral okola dworca kolei f&br.- "Knaj pa.", po cenach zniżonych, aby uprzyst~pKoss, Ja.dąc na tej Slka.wce uderzyl s ' ę rówDlez lódzklej p. Braun z.&uwazył leżąi!ą na zle~1 portmonetkę· \ nić wszystkim we ' ście d t at
o ten slup; zranil sobie czoto nad okiem i padł Zaledwie podniósł, JI\ z ziemI podble~ło Inlk~ ludAlI, któ J
o e ru.
na. bruk bez przytomności Oddział pośllieszyl do rzy oświadezyll, ze zgubl~1 plenlądle., ZI~lleszany ~nll(x) Operetka polska. W nadchodzący wtorek
., .
.
.
. I lazca nie dł.wał na razie zadnych wylasnlen. NieznaJomI d' 4 1 . •
•
ognia, rannym topornlklęm zajął SIę pOlDocmk zaczęli rewldowac B' po kie8zenlach. Podczas tel opeUla
!cwletnla~ w teatrze popularnym rozpoczyracył. aferzyści" skradli mu portfel któq' zawierał 72
na przed stil. Wlellla operetka. polska • Manewrami
naczelnika p. Zilke a po udzieleniu pomocy le
karskiej odwiózł Ko'gsa do olldzialu n. Stan zdro- ruble i Ibiegl1, poz08t~wl~Ia,C ."oj~ of!art w ?słupleni~ . jesiennYl!li~, w których wyst!\pią pauie: MarjewBraun tameldowd POllCYI o po.dstępne) kraazlezJ ~ pol sl.a, Horbowsl\a. Boleslawska I Fellńilka., oraz pa\ wia rannego me budzi obaw .
..'
"
godzIny po zaJśCIU,. ale złodzleJtl znikli bez śladu
nowie: NYllkowsld Dowmunt Miler KOillowski
,
(a) Grotny poz.ar zdarzyl SIę dZ1S, o godzlUle
(pl PogGtowua ratunkowe vr cl~gu dnia wczo- I K
" k' J
',...
'.'
" .'
pól do8ranó na..targowii:!kuświńllkiem" wZgie- raJszego pomi~dzJ Inneml wzywano do następują.cJcb . 8f!lwo~Jns 51, ~Ilota I lunl. POuilątelc o goJzInl8
kl "
b
wypadków:
l '8.1 mlU. 1 wlecz.
D .!' ' 'l d t
rza. orazn~ S e z wo wy ry
ze plzyczyną y.
_ Ogólnsmu osłabieniu uległy trzJ oBoby; z któ-,
W środę .Hrabia Luksemburg-.
lo :p~~alenI.e w stodole, nalezą.cel do 'Y0~eleeba l ry ..h jednĄ odwieliono do upUala Aleksandra, jedną do
Bilety sprzedaie biuro dzieuil<ólv Promień ll •
Hehnskiego l Jana AndrzeJewskltlgo: Ogl6n. pod. f szpitala Poznańskich, JeduĄ odeslano do Pn:YLułko no·
•
_J6ony wiatrem, obj~ł wkrótce szereg stoJól po- , clegQwego na ulicę Cmen~lrni\.
i
tx) .Obrona. Cl~stOGhowy". Jutro po raz
mi~zy Jmen\al'zem i ulicą Zieloną.
I
(a) Piel wso:ekł.r pokąsał one~daj w Rado· ) drugi Koló dra.matyczne przy Stowarzyszeniu roMiejscowa .'raź ogniowa. ochotnicza, prac n- goszczu tamtejszego mieszkańca, Franciszka Fi- , botnllców chrześcijańskich (Prz fljl,zd nr. 34) wyjłlo energicznie, umiejscowiła pożar i nie dopuśeila
taazewskiego, którego odealano do ltlczuioI d-ra stawia .Obronę CzęatochowyK Bośniackiej. Pogo Go w,oa, 1iozAycll w tem miejscu stodół.
Palmirskiego w Warszawie.
• ozątek o (odz. 6 po południu.
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(x) "Kropla mleka.- POCZąWi;l;y od 2 do 11 l uwóoh stron paść miaIo w ostatnich dniach okokwietnia r, b. dawane będą couZJ(:lnnle w sali przy lo 1,000 lud<li. Pod mia~tem San Rafael odd;l;ial
ulicy Przejazd N! 1, od ~odzioy 4 do 11 przed
wojsk rządowych bił Się I,n,e~ dwa dni z dwustawienia "Teatru Kul<ielek."
krotnie silniejszym oddzialGlll powsta-ńców, z/ożoProgram obejmuje bIłśnie I lekkie ut~orJ' mu- \' nym z 1,500 wojska. Powstańcy podf>alili San
zyozne.
Rafael,. przyczem znaczna liczba kobiet i dzieci
Ceny miejsc po poZudniu dla ml.odzieży: 50 znalazta śmierc w plomltniach.
kop., 40 lwp. \ 25 kop. Dla dorosl)'oh wieczo I
rem: 75, 65 i 30 lwp. Dla Izkól zamawiająoyob l,
50 biletów jednocześnie UBtępstwo 26%.
Dochód z. Teatru Kukiełek" przeznaczo'ny na
rze~z "Kropli mleka,"
!
_
(x) Z "Lutni". NiedzIelny ,viecz6r dramaty- I
Petersbur~, 31 marca. (Wl.) Prezydyum Du" '
,."
.
czny, o którym wspominaliśmy w środowym numerze »Rozwoju", będzie speInieniem da.nej prze;l; my oSLate~zU1e zreda~owało I ustalIlo J,ednoblzmlą.Lutnię- zapowiedzi zaznajomienia swoich człon- ' CJ tekst Interpelacyl z czterech przyjętych przez
l<ów z dawniejszemi epokami rodzimej literatury ! Dumę UIl. posiedzeniu wLorkowem. Tek.st ten opiewa:
dramatycznej i b~dzie taż w ścisłym związku i
.Czy prezes Rady ministró" mial na wzglęz urządzonym" roku ubiegłym wieczorem archai- : dzie, że przedstawiając do Najwyższej aprobaty
I.,.
.
,.
cznym.
Po krótkiej pogadance o stanie naszej lite. I protokul Rady mlllletrow VI sprawie przedsltJwzlf}ratul'y dramatycznej podc7.as złotego wieku, "y_ I cia środków do zastosowania usta.wy o !nstytustawiona zOit,mie wspaniala 3 aktowa komadya I eJach ziemskich w guberniach: witebskiej, woSto Bogusl~l1'Ysldego p, t. "Opieka WOlskowa", któ· ~ lyńskiej, ldjowskiej, mińskiej, .ohylowskiej i porą rozp?c~yna się ~o\V~ epoka, gdy t~atr ~as~ : dolskiej, naruszył przez to art, 87 praw zasadni.
zdo,był JU~ stalą .. sledz~bę w WarszawIe" dZI~kl l' cZJch czem spelnil czyn niepl'awouy.
zabIegom l energll WOjciecha Boguslawsklego I " "
•
,
ojca Stanislawa,
Ja.kle srodln zamierza przedsięwzląO prezes
Wobeo powyższego, zapowiedziany wiecz6r i Ra.dy ministrów w celu przywrócenia porządku?"
niedzielny budzi niezmierne wśród czlonków zain- I
Int.rpelllcyę tę odesIano dziś Stolypinowi.
taresowanie.
Peteraaurg, 31 marca, (WI.) Sekretarz stanu
(x) "Iomu.". W dniu 9 kwietnia r. b. w sa· Durnowo oLrzymal w wysokim stvpnin mitośoiwy
li Vogla przy ul. Dzielnej da tylko jedno przed- list, w którym podkreślone są jego dawniejsze zastawienie wl\1omus", kabaret &rtystyczno·literacld ~ sługi oraz powiedzian(l, że usrugi jego 8ą cenione
w pelnym komplecie, z ud~ialem primadonny ope- i nip6wno będą jeszcze potrzebne w pr~ysz[ości
ry warszawskiej, p, Anny Kalinowskiej, Na pro
List ten wywułuje "kolach. politycznych wiele
gram, oprócz zwykłych pie§ni, piosenek i satyr, komentarzy I n..tlają mu duże znaozeni!'.
dany będzie "Egzamin Srowackiego·, satyra w 2
Petersburg, 3l maroa. (\Vł.) Na przyw6dcę
obrazach.
I październikowcó\v
jednomyślnie wybrano Gucz~
(a) Teatr niemieoki • Thalia" uzyskał pozwo- I kowa.
lenie na danie dwóch przedstawień daia. 4 i 25 l
Petersburg, 31 marca. (Wl.) Na posiedzeniu
kwietnia w lokalu Towarzystwa gimnastycznego dzisiejszelll członków frakcyi Związku 30-go paź
I dziernika wystawiono klnuydatulE} na prezesa Du ,
przy ul. D2uglej w Pabianicaoh..
I my państwowej proC Michala Alel{sielellko, prezesa komisyi buJitJLowej. Wybór zapewnIOny.
Petersburg, 31 marca, (Wl.) Guczkow utl'Zymuje, że przesilenie miuisteryalne nie minę!o, i że
stanowisko IderuJą ŁI przejdzie na. prawicę Ru.dy
państwa.
- Z inicyatywy Kola polskiego, parlament
Petersburg, 31 marca (W l,) KomilJa projekn\t'mieck\ posta.wił w dniu wczoralszym wniosek
do rządu ażeby: uchwalić zasadniczo lovestyę tów ustawodawczych nakreśliła granice przyszłej
możności i
swobody pl'~ebywania poddanych gub. Cbelmsklf~j.
BerdYłiZ6Y, 31 mal'ca. (WI.) Za:broniono tu
państw obcych w granicach paIistwa pruskiego.
trupie dramaLycznej Poplawskiego przedstawień
Przedstawiciele wszystkićh stronnictw) z wy
pol sld ch,
jątkiem party l konserw31y wneJ potępili prusl,i
Petorsburg, 31 marca (P). Rada ministrów
system policyjny wydalania z granic państwa oboych poddanych, zwła.szoza robotników z Galioyi. aprobowala projekt zarządzeń co do opieki nad
System ten, graniczący z bezprawiem, obniia. po
staroż ytuuściarni.
Projekt ustanawia odpowiedzialność karną za.
wagę państwa, będąc zarazem szkodlIwym dla
umyślne zniszczenie i uszkodzenie pamiątek hirolnictwa i przemysłu niemieckiego.
- Do wFraukfurter Ztg, - kablują z Nowego storycznych, uiepra.wue zabieranie ich ze zbioJorko: Gazeta nowojorska "Snn" otrzymuje z rów i skarbców, wywóz zagranic~ buz zastosonad granicy meksykańskiej, z pot! miejscowośoi wania się do warunków pl'zepisanych i wresz,
Uras, w pogl'aniczneJ prowincyi Arizona, wiado- cie za dokonywanie poszukiwań archeologicznych
wbre\v przepisom.
mość o krwawych walkaoh, w których z obu-
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Ostatnia pocztu.
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Petersburg, SI ma.roa (P).

;,

Rada ministrów

! upowazoHa ministra h'8ndlu i przemystu do wuie ·

i sienia projektu w Radzie ministrów o udzielenie
I czasowego pelnumocnitwa w sprawie ulgowego

przewozu surowca zagrauiczneg~.
Peterlburl, 31 marca (P.) Zjazd przedstawicieli handlu i przemysłu. zostal zal,ończony.
Wiedeń, 1 kwietnia. (P.) Wybory do rady
panństwa. wyznaczono na. 13 czerwoa, ostateozne
balotowanie na. 20 czerwca. Ogloszooo wydane
na zasadzie § 14 praw konstytucyjnyoh, rozpurządzenie cesarskie, które przewhluląc 9 ·mieslęczny
\ budżet ()~asow~, p~zwalając~ m,inistr_owi, skartJu
,pokrywao długi panstwQwe jak I zaclągao nowe
: w przypad&jąoej na Austryę części do wysokosc :
I 76 milionów korou.
I
Hdlsin8rorl, 1 kwietnia (P.) Po debatnoh do
! godziny ~ l-ej wieczore~ przvięto wypracowilny
prze;l; ,komlsyę adres sejmu 109 glosami p:zeciwko i'8 podanym przez 80cJal demokl'atow o
zmiany w ich myśli.
I
Kilonia, 31 marca. (P,) W budowanym w do·
I }tU tuteJszym kr~żowniku paU0&rnym ftJork a pod·
czas. ,przeuo,szellia spi!'!t,usu ?astąpi~ wybucu
! Zablcl zostalI 3 maszyrnscl, uUlani za.s lmQszv·
niata, 2 palaoM i robotuik.
•
Ryga, 31 marca (P). Przy 5° ciepla nastą·
pily tu !lierwsze g~zm?ty.
"
TokIO, 1 ItWlet01t. (P.). S~kołę język6w
oudzoziemskioh ukońozyło 208 studentów. Na
akcie uroczystym przedstawiciele mocarstw rozdawali nagl'ody.
I
Wiedeń, 1 kwietnia. (P.). Poseł w Petersi burgn, hr, BerthoId, zoatal uwolniony na. wlasne
żądanie. PosIem mianowano br. Turn W1.1 a

I
l
I

I

I

I

I
I

Z ostatniej oh wili.
Berlfn 1 kwietoia. (WI,), Korespondent nasz
berliń.;ki dowIaduje się z wiarogodnego źrÓdla,
że ministerju:n, pruskie po~zięlo decJzyę osta\eczuą w spra,wJe ,Itosowa.nla w przyszloici ustawy
wywłaszczeniowo] w ralie UZDanej przez rZlłd koi :~~~zności Ilabycia ziem dla lwmisyi lcolonizaelj-

I
I

l

, Wywluzczenia b~dł\ stosowane tylko wzglę
l dem tych majątków polskich, kt6re zakupili poI średnioy dla. odprzedania. ieh polakom.
KODJta nt111o p.l, 1 kwietnia. (WI.). Z Alb~nii
, nadohodzą ooraz groźniejsze wieści. Liczba po.
wstańców z każdym dniem wzrasta.
Rząd nakazal rnobilizacn w wilajecie k080wskim.

I
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F I ARY.

Na Towarzy8fJwo wpisów szkolnych przy
g'imnazyu.m polskiem.
Handlowo· przemyalow.e Tow. wzajemnego kredytu,
zgubione przez niewiadomego interesanta przy okieDku

kaBowem

5

rb

,

p ag e an b c i k ą?

1086

l1.by tyczenie to spelnilo sit;, winna Pani dbać zawsze o czystQ i delik'atn&
cer<; i o bialość r'lk, sQ to bowiem niezb\dne wtlranki prawdziwej pi\kności.
Codzienne mycie MYDł.E
RA V' II • .,rabianam z ~aj kur ych opateluto . anym spcsobem, okazaJ'o si<; nadzwyczaj skakcznem. Ze względu
na znaczn'l zawartość bia.ł'ka i żóltka, o kt6rych dobroczynnem dzjaJ'ania na
sk6rę wiedzialy jaż w starożytności pi,kne Rzymianki, mydło
~J"a czyni
sk6rę białą, delikatną i mi<;kką w przeci'lga krótkiego czasa. Przy mycia my...
d.tem Ray'a doznaje sit; nadzwyczaj przyjemnego wrnżenia, a to dzi<;ki szczeg6ł ...
nej w.ł'aściwości piany tego rnydJ'a. Cenn 50 kop. Do nnbycia
wsz,dzie. - Prawdziwe tylko w rozowem opakowaniu z firmą
';=:;:::'.~~ generalnego depozytaryusza Gustawa Rosenłhala w Warszawie.

ROZWOJ. - Sobota, dnia 1 kwietnIa
8
======================~==~====
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r.

~---------------r dJ' bawelny
Spaliły się
doszczętnie:
Po dlagich i ciężkich cierpieniach zmarł nasz
oraz galganów,

I

synek akochnny
,

Ś.

p.

Januś

Wronecki
"
.

1137
i l

przezyllat 11. Pogrzeb odb~dz~c. SIę w.medz e ~
dnia 2'"90 Kwietnia r. b. o godziwe !)Mej po poł.
z doma przy ulicy Zawadzkiej li! 26 na stary
cmentarz katolicki.
Rodzice.

1

I

. .- - - - - - - - - - - - - - - - -

Groźny po~ar.

l

I

l

W6S'oraJ o godzinie pól do to wieczorem na

posesJi Nr 48 przy ulicy Pańskiej, gdzie mieści·
ły się sklady bawelny, urządzone po obu stronach
podwórza i fabryka waty braci Piotrkowskich
wynikI poiat'. Ogień późno spoltrzeiono. Wsku·
tek zaś zdenerwowa.nia i wadliwej obsługi telefonów straż ogniowa otrzymała. zawiadomienie póź
no i wezwanie na nlicę Długą. Nr 79. Stamtą ' !
też dopiero II oddział a,rażr pośpielzył na miej~ poiaru.
W chwili jego przybycia dwie IIZ0PJ z
baweJD4, objęte plomi eniami zata.mowaly dostęp
do podwórza, więc straż rozpoozęla akcyę od o·
brony fabryki pod NI' 50 na.leżąoej do A. Pań
Iskiego, Langnera i Silbersteina; dzięki nadzwy·
czajnym wysUkom II oddzialn, fabryka ta. oca·
lała.

strOIHe.

Epilepłicon

I

parlamentu

wiedeńskiego.

I

ReslHypt cesarski, rozwhpmjący parlament
brzmi:
Izba posłów rady państwa zos~aje rozwiąza
Dł}.
Powszechne nowe wybory do izby posłów
mają być natychmilrst wdrożona i przeprowa.dzone.
Skoro tylko reskrypt po wyższy został ogloszonr, wszystkie organa. prasy i wszystkie kola
poi i tyczne zajmuj/} się terminem nowych wyborów. Powszećbnie ząpowiadają llowe wybory pomiędzy 8 a 13 czerwca, najprawdopodobniej
w sobotę 10 ozerwca.
Jednocześnie nastąpHo podpisanie rozporzą:
dzeń na mocy § 14 pryez wszystkIch miniiltrów.

j

Rozporządzenia
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-
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D-ra Weila
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L NIA

JJ (PIOTRKOWSKA

UE~

1(8). tel. 21,,75.

Za Aleksandrowem

,....,

.ME
powróciła

Paryża.

z

'-----------------------------Piotrkowska Ni 19!!
(dawniej N! 20(»

j

LECZNICA ZĘBÓW
M' Riesnik-Epstein.
Plombo wania

l

wyjmo wani~ zębów b eJ!':

Spec sine 'abo

"'ało.:re

um

su±

__

96:60

.

&&ó

t aoclzina.

Ż~ rl

=.=

lUftu

1-'- -,-

ITr,nz.

1-15'-8

-,- -,-

-.- -.-

1040
-.- 278
•
478 1/,
•
f)17 1/,

komcdya ID 3><ch aktach oryginalnie napisana
przez Stan. Bogusławskiego w wykonaniu człon..
k61.1l Kola Dramatycznego Latnt~t6w.

Ceny podwieczorkowe.

Początek

Bilety

Nary~~t taruia

nabywać

i CYRK ~~~!IO~~.~RY.KU.

dnia 1kwletnla 1911 r.

Wielki Benefis

=

!

dyrektorowej cyrku p. AdeJl!.ldy Devlgne.

. P ara d ne prze d saWIenie
t

maina przy

.kladaj"ee .I~ z g·eh oddzłalów przy udziale wszystkich artystów.
,O'warcle championatu WAlki francuskIej pod kierunkiem prof. A Klio '
ukowa. Dzhl walcl~ Baganc (atleta miejscowy) -Manfredo·di-Napou. Po.peułl- SoZowjew. Czerwona Maska-Izydor Mil. Mańk:oRDszczln. BroaenDscew-Majer.
Ssezególy w afiszach I prDgramach. Kontramarki nie waŻne.
r~tet prledstawlenia punktualnie o godz. 81/, wlecz
1551
AliONS: W niedzielę 2 kwl.tnla: dWA wielki. przedstaWienia' :
u'enne o godz:~3·eJ po pol; o godz. 811.
' ,

wejściu

-=

~

na

salę·

i

POSZukUje sit;

guniek

.)

~

Heleny

Upiń~kiej

składający się

z 3><ch sal z po..
I koikiem
na
i :3
pokoi z kuchnią od 1"'go Lipca
! naja" kilka
lat. Ogerty w ,.Rozwo ...
pod "Kontrak" • Pośredni ...
szkotę

kowi 1 proc.

miejską

Sukien i I{ostyumów

"STANISŁA WY"

Przejazd 48, m. 11,
piętro, wprost scbodów.
Wykon!w. rolloty elegancko po1098-5-1 dlug na;śwleższycb zurnalJ 192ł2-8

chr;ześcijańskiego

r:-------.
.
.
-. pr~~~~~~Ola~~!~~!ÓbJl

domek z 5 pokoi i kuchni. Piw... Widzew ska ffi 90. I pi~to front.
1124-5-1'
nica z lodownią, pralnia z wan ...
ną i t. d. ~gr6d i park do wy ... _*_.*_'!_ _m_=
____
*#_;;;_S_;_h@_~_:;
łącznego uzytku. WI1l.domość nI. J
I\.ndrzeja 5 m. 2, Rogo\\lski lub
tamże w czytelni.
1078-3-1
Pracownia Damskich

Potrzebn., lokal

kucharki
doma. Zgra..
s~ać Się prosz~ do rzą.dcy domu
PlOtrkol.1lska 56 miesz. 8, 3><cie
piętro I~e wejście w pra\\lej oli..
cynie w godz. od 1 do :3 po pol.
do

v

d . ('('innych
po cenach
nizkich u

I

o godzinie 8 1/ ~ wieczorem.
1343
•
udll)s~onalonei

Wielki

,~ pruly"

~
!na L~i~~~'l ~!~:.k~~~~n,
I

DZIS

lilII.

zębów sztucz-

nych i złotych koron.
Reparacye i przeróbki SZtUCZll. zębów nllpooukauiu..
Ceny bardto pn,Jst~t)n8.
2599

I

6 PLACY
Sprzedam .. morgo go- ,
do sprzedania w Widzewie przy
spodarsbMo z zabudowa! Rokicińskiej ulicy Nil 108.
WiaM
uiem na bank 1 wiorsta do kOM :
domość: ulica Przejazd Nil 40 u
Ostrowskiego. Noworozparcelo ...
ścioła i szkoły, w tern 1 m. za" 1
gajniku 11 ..1etniego i 2 składy sprzedllJ(ł Rybołówstwo Baldów \ wane plaee w Widzewie przy
torta. Wiadomość al Drewnom-- Poczta Aleksandrów Łęcz!cki, Rokicińskiej ulicy Nil 104 a Ba..
ska NI 63 m. 3.
1120-5-1
!lub. Piotrkowska.
932-24,-7 l bosa.
1114-5-1

N

et

M

Wie zór Dram yz y

.

~-g
p

(Proszki)

SalonlYlód

I

Towarzystwo

że

Sp.: Choroby s k 6 r n e, w ł o s 6 w, wen e r y c z n e
m Oc z o P l c i o we i k o s m e t y k a. Leczenie S y ..
philisn sal\\larsanem EHRLICH~HlnI\. 606.
Godziny przyjęć: od 8-1 po pol. i od 4-8 wlecz.
W niedziele od godz. 9-2 po pol.
627
Dla pań osobna poczekalnia.

G1:ELD A WARSZAWSKA. Spra."..-oz(}anie te1egra:Ciczle,
Brak, jeszoze raz brak wody, po l<tórą jeż- ,
dżono aż do fa.bryk l. K. Poznańskiego, Henzla,
, Ż\r[ I or lir Ifrlln I
Z~'1. fQf1ar.1 rr ?;
i II oddziału stra.ży ogniowej ochotniczej, odle1/, L. Ziemskie
Czeki
na
Berlin
W
37*1
.-.4
9290
/9190 - 5% Plo.trkowa
głych o wiorstę i więcej, utrudnial wJ'siłki stra·
4°/0 Renta.
9450 9350 -,- 401
•
.
Akc. Lllpopy
0
ży.
Pa.rowa sikawka przygotowana do pracy sta- 5 /0Paź. z 1905 10i 25 103.25 - 0/ L vi'
9'7:0;; 96:00
"Putllowsk
la pewien czas bezczynnie z powodu braku wody. ó% Poż. z 1906 . 103.75 10275 -.- ~l/
a.rsz. 91.90 9090 9UO
~ Rudzki I S~a
Premjówka I
466.50 456.50 459
'L 'ó"
., Sta.rachowlC
Później pompowano wodę z kanalu w fabryce Fe"3"3
50Je
LI dz. 5 s.
B
II
"
36..
u
-. 41/,
6 s.
. H au d W&rsz.
dera przy nlNl1 Beoedyl<La. Nr 17. Z Ca.bryki tej
Szlacheckie •
33850 328.50 -.-." " Lódzk.
wzięto 47 beczek wody.
Bank Handlowy m WarszawJ (nowe akcye). •
231
Gdy opanowano po~ar część strAŻy do po5% LIsty m Cz~stoehow!. , . . . • . "
93.50 92.25 93.25
luduia była zmoszon~ stać 'na posterunku .
~o/, Reut. llllnstwowa m. Peterllbnr~a. . •
94.50

I

z tem,

.MS

:s:

WICZ.

30371\

ŚREDNIA

zawierają:

1) Prowizoryum eadżetowe do końca. roku
Równiei wielki. Itiebezpieczeńitwo grozilo l
wraz
z upoważnieniem do pobierania zaliczek na
lU piękowej oficynie mieszkalnej pod Nr 46, na."conto
corente" do WYSOkOBci 76 milionówko1eżlłoej do sukcesorów Jlona Wolfa.
ron;
Z~j\l na niej pozycJę I oddział straży ognio·
2) Upoważnienie do rekrutacyi;
wej. Straż miejska przyszla w pomoc oddzialo3) Przedłużenie przywileju bankowego.
wi II stra.ży ochouliezej.
-s 2 _
Nadcil\fllęly też wezwane syrenami pozostałe
oddziały ,traźy, które bezzwlocznie zll.j~ły pozycyl!
SPOSTRZEŻENIA METEOlWLOGICZNE
na tJ'łach pOlesyj przy ulicy Długiej Nr 77 i 79,
...
~
zagroźonych wskutek pożaru Cabryki Braci Piotr~s:l~
i)ó
~
CD~Ul
d •
oS
kowskich.
.
I'h::!o a
.;
d
o ....
Data.
01110
U"agl
w
~
Najbardz;iej bJ'1 zagrożony skład drze~a od '
~~o El
oS
~~
.....
CQ
....
·d
ulicy Długiej Nr 75, zwlą.zcza, że silny wia.tr na
'" ';:0
;s::
~
H
skladJ' te niósł plomienie i rozpalone glo" nie.
Straż bJ'ła więc zajęta na 5 pożycyach, 3 od I
Z dni, 3UIII
31/III 1 pp,
Pd ił
739.0 '+18.6 1 49
Temp6rat.il·~
ulicy Pańskiej, a 2 od ulicy Długiej.
J
31/IlI 9 w.
737.4 +1l6 80 PdZ3
max.+19.1" I.;
AkcJ~ ratunkową kierowali: komendant stra I
l/IV
7 \'.
7389 + 8.0 98 \ PdZ 3 mln.+7.5' C.
ty ogniowej ochotniczej p. Leopold Zoner i na... II
Opa,\i.u 0.0
o~elnik straży miejskiej podpuU<ownik Kaczano ·

zg~dzajq Si~

Ko·

kotłów

I

jest niepor6wnanym środkiem przeciw Epilepsyi. Z mn6..
5twa orzecze~ p. p. Lekarzy przytaczamy tu nast~pl1jące:
Dr. Fr. Laszlo, Profesor Hygieny w Budapeszcie pisze: ~Epi1epticon D~ra Weila,-zupełnie udaną kom~
binacyę, mog~ na zasadzie najskrapulatniej przeprowa...
dzonych doświadczeń i r6wnoleglych pr6b, polecić jako
środek stanowczo pewny w leczenia Epilepsyi, dla zwal~
czania atak6w epileptycznych, histerycznych i chorea~
tycznych, jak również i w leczeniu delirium treinens",
Ządajcie .EpiJepticon" w opakowania 1/, w cenie Rb. 1.20.
Z rezultatu będziecie zawsze zadowoleni. Wyrób wyłączny
APTEKA pod ŁABĘDZIEM, FRANKFURT n/M.
1295 Gł6wny skład na Cesarstwo i Królestwo:
I\.pteka E. Treutlerli!! w Warszawie, Nowy.Swiat 60.

l

Rozwiąlanie

czyści

Powagi lekarskie

stra.ży,
Caly

z 16-iu

_ nam.

reparUje solidnie fabryka
y piec7.OV Sllwalska 24

Kotł n

o sile przeszło 300 straża.kÓw.
teren, objęty pożarem, zWledzal J. E
guberna.tor pioLrkowski, który wielce uinterei'iowal się organizaCJą itraży i Jej dzialalnością
rym.
ly

składa się

Numer dzisiejszy

fabryk&. waty, i sklaClęŚÓ dachu na oficy· '
nie mieszkalnej pod Nr 46 i cz~ść składów na,
posesyi NI' 50 przy tejże. uli,cy,
.
Sklady bawf'lny bracI Plotrkow~klCh były n
bezpieczoue w 'ru'\\arzystwie
Salamandra" Jlfl
. ,
.
."
40% wartoscJ. Straty obliczaJą na. 100,000 rb.
przy pożarze byZy czynne wszystkie oddzia

1096-3-1

M

'l

N!'fAW IqDZIER3lTIEJ

) przYJmflJ' o bslllltmki l roper:lcy&.

B1575

Plotrkowlka 115 m. 6.

d

\~I~~~ma==mm~sa.

STUDENT

I'loskie~\)skjego

Uni\\lersytetu
(medalista) udziela korepetycyi
w za.kresie programu gimnazyal"
nego. Specyalność: Rosyjski, Ja...
ciński, niemiecki, matematyka..
Oferty pod lit. "O. S D." w adm.
"Rozwoja".
1014-3-1

.Ił

15

ROZWOJ. -

Sobota, dJUa l k1fietDia 191-1 r.

==========================~~==================================================~g==================~======~============~~~l
eden pokój o~sl8rny, Bloneczny
od frontu, od 1 kw ietUJa do
IV ynajęcla.
Wladomcść u stróża,
Przejl\Zd 51
2~'}9 -l

robne ogłoszen· 8. J
lir DO

AAAA,.

PRACOWNI

KONFE.KCYl DMSKIEJ
Wł. JANISZEWSKIEJ

potrzebne zdolne

Stanic~arti.

II

II
są

A

Zdolne panienki
do .zyell\ fllrtu~bów, na 8tll.tą pen8yę, w mlf'J8cu, Piotrkowska 273,

Adtllf Kubik.

1116-8-1

wl'jściem,

mężczyzny

1088-1

Z powoda braka miejsca, 1>ar~
dzo tanio do sprzedania :5 l1.eeh

arształy

42 cal. angle!. Lentz Schates i
al. Konstantynowska 1'& 98.
1104-3-1

S~ka,

Ff'JZl'uaki
z

wyrobiom~

SP

ł

Wiadomość:

~,'·t ~
klientelll

Z ED

•

Skwerowa 22 m. 16

od godz_ 12-2.

1112-3-1

VVyłączna sprzedaż
artykułów nowych
do odstąpienia na Łódź

Dt: id B

.rach,

Warszawa. 'Wspólna 52.
1319~2~1

Potfle~ny w~pólnik
z

spetyalisła

kapitałem

K

M

jest nalyrhmlluit dl) wynaję
cia. Prz~jazd lti m. 10.

Tkackie

K

A

Pokój

dui! z oddzielnem
dla inteligentnE go

I

AAA

Qllell Przejazd li 16, !...gze
pl-:tro od frontu.

Potrzebne

Hiuro Ludwln8Kle
• Piotrkow.ka 92,
poleca nauczycielki, nauezyciel
z różnym stopniem wykształceni:
I różn\U narodowośćl na Italo.
na god"liny, na Uato; freblówkI.
bony, gospodynie, towarziszkt. Kto chce sprzenac, kuplc. zapanny do handlu, do szycia, bil
mienić, widzlerŻlwic w Lodzl
cballerkl. nlelel1nfarkl. 2431'15,1' ' ub okolicach dom, plac, sklep,
Bturo Adamowlczow~ łlOtel, rłstauracn, plW'i'Hnlę, kao
•
, Pfotrkowska 103, po\\'Iaruię, cukiernię, pralnię, ple
leca: Niemkę z plltente'll glmna- I!arnlę, In\eres handlowy, pnezyaluJm, doskonały francuskI, mu- my~lowy, m&j,tsk ziem!lI:l, fol7:yk, bony różnej narodowości, wl'lrk, mlyn, tartak. za.ci .. gn~ć
frl\ euzkl, anąielkl. freblanki, bll llOżyczk:ę, ulokować kapitał - to
chalterkl. kasyerkI, plelę~nhlrkl. najlepleI niech zwróci SI,I:I:. Pa~'
goapodynla; śwlade~twa 'chlub!!9. Iska 3, Niemlerski
. 2.~()2-2 2
2:l9ł-6sw-1 K 'o z pp. w!asCl(~lell gruntów
-A~-v-r-zy-!-:n-u-ę-p-r-z-e"'::p::':IS~y~W-I:I':"n';-le":'-d7"o
położouych w L01zl, lub pod
• domu w 4 jf)zJkacb. otertv Lodzl." zyc"y Bobie tall:owe roz. w
farcelowac, na place budowlane,
proszę sklll.dae w.. ROU'O.JD pOJ Zechce zglosić się do Biura Tdch~PrzeDI~ywanle-.
1708,6 6 niclnogo Czesława ChleoolTskiego
Meble rozprzedam zll b'3lCe'l: w ŁodzI, ul. Orla M 16, klory po·
l.:redens, tl~ól. krzesłll, otolM- dII; Ul la alę: lo:tparcdo no I!fllnt,
uę, SZlifę, ~remo, blel.tnltt.rk", Utf! ulolfl\C hYPQ~ek l rozpriodac
biurko na sufkacb, lóżka I UJ~ olaco, równM: wykonywa plany
tOraClImi, stolik do ~ art, Itg r bUdOwlAno i szaclloltl dla rli~do
lampy, maszynę n!Jżna do uy la wvch ubezpleczen
903Ś10s9
Zarhodn:a nr. 29 m 7A
24r17
awiarnia do sprzedania. tiena
Sprzedam bardzo tanio: gar
dykta nr. 18
22M~3()8l
'llltur mebli salonowy, lI1!1boil.
tremo, kredeng, st61, kuealB, tlZI!.
."Iarula )68\ 110 sprzedania
fę. otomanę. blellźnllrkę II l.u
ill\rlZ Vf dobrym puuko,e. UL
strem, łóż\[a, z materacami, nocno {'odrzeczna 15 róg Slodolnlaoel.
2359-ł-3
stoliki, slupltl, ekran, ze~ar,lam
aszyny 2 t)ln~era do sprzedapy, m&Slynę. Główna ~2 m 91.
nia ZI bezc&u z POWOdll wy·
w drn\llem nodw6rzu .
2438-1
kll~zer~a :II dyplomem
war Jazdll Ulica Zakll,tna }i 43 mle·
2391-3-2
A 8zawsklego urzędu lekarek e~o szkania 31·
ie)sea uc~nla w zalt!t.dtla
przyimuje ztm6wlenla w miejscu
tryzyersklm pOSZUkuje 8yn
I na wyjazd. Plotrkowskll 19fł
m. 10.
179:1 12wcs 111 lacuych rodtlcó ,v OlerLy uprlsza
Potrzebne zt!.ru lzraełl,kl' Się sKbdlC w .ldmlU.• Rozwoju"
241-33
• bony I ~ospl1dyule ze świa pud lit. A S.
lody illt~llgentny czlawlelr,
dectwaml. Biuro KMlorowsklei
poszukUje pos3dy. Wladomośc
Nl\wrnt 2.
23~9-3 3
Suwalsila 31 II sll'ÓZft 230J·5 -4,
hŁopcy UCtclIVycll rojtlC6w,

M

B

C

M

pTIIRDąCy wyuczyć się

I Mlkola)I!wska 30
śluBarskiei(O,

mogą

fachu

się

zgloa:c:
2379-3-2 ui" Kon.tantynowska 7 w. 16
24,30-3-1
homonta gotowe nowe lUzywana angielskie I robocze, \ JłaszJu~ ::Iiogera uzywaolł, bę
,
duir wybÓi, do sprzedania Cen l 1VI bellkowl\ sprzedam tanio WiJzawsu 13;) m 25. :.!ł-i0,ws3-1
pr:.:yst~pne. Wldzowsk" .\; 193
I\~z~ny
b~ benlCowe
S,ngarll,
używane, sprzedam tanio Aledo term
\ do zakladll blach!lrdk.lego. - <-li., dr, ~~{l\ :H m 9 H!13ws 1
Juliusza ii2.
2213-3 -3 lV1astYn~ ::i.ugara b~lJenoiową
s~rLędAm. A.1&ksandrYlslta34.
mil rzezl\lczeJ pótrr.ehn, ,
2129-4,,8~
uzdolniona sklepowa. Milsza
nr. 28
2a'.H-'.!.-2
asI o solone od 35 ICop. 1uut
poh.c.\ 8lth1 Piotrkowska
wynajęcia z elllonzle'luew
~ li7, 1 piętro, lrout. 23~9-3.2
ulrz)m~nlem lub bez umebh
wany, frontowi'. ualkJ!Jowy po~ó '
l:OIlIl. piillleU\(d, .pu.I:UliUJtl po~r.dy ka ~J eih:1
Wylllaganla
Z~lt.s7,a.ć się: Andrzejr. 45 m. 6.
!'odz 11-3.
2351-2.-2 .ki omue Oferty w A.dmlnlstracyl
Ziew.czyua do wS'-Y~hla~o, (iD "lloz,voJu' dl.\ .M K :.!ilo6 2s2
dwojl(a. o 'ób pOHZebu!\. Se111aglt! nowe uo SlJl'ltlll nla, ul
torska :.!I w po.!weu',. 2449-1
41o(.erska :oH.
2362-39p2.
!,!l'ouUliu\ mOZl:1\ dOStac w każla. IlJdzi pracy webywat:: O'L
,
ZOli! Nowosć zagranlc~ua lIh
dym czas.e. KWia.ciarnla .J ul·
terY6l-skóra IIngle:s!la Ua u oca ,ll. u ÓW-, PlOLrkowska 8J
15!!3-J2-11
nie nie do zdarcIa L,kiać óD k
Andrzeja 4 m. 18 '2il82-3ps-1
d J/14 ItWlelula ~ą du Wina
remiuz y pokOI do odnaJęcift, PoJ"'~Clll a duże murowana
"
łudniowa. 2 m 7
2425-3-1 "'i. lilOwna 17 WladoUlosc II
2421- 3-1
la męzczyzu nlebywalll oka ~tr6la,
0trzODUIl JLOllleta IllO 111.11lWC&Y
zya! Piękne peleryny po li rb.
UlI> do sluzby kLÓ1'I'IJby WOZdll
Andrzeia 4 m 18
2-i18-3-ps
o sprzedani II p6! domu z wal· sjloko,nid pow,erz~c dwo e dLJaei
ne) rękI. Hypotoka ctysta. {Jrzełl CZd~ letni na wsi. WladoUJ. Jakóbll 9. Zubllr,lz 240ll'3 ~ mosc ł'rzejazd 48 In 1~ od 12om z placeul 00 Mprz~Ullllh. j p. P I od 7 -10 W. a w n16"r.'ell) ca1y dlleD.
lb97 o
Ulica łtawska J'ł'2 tSI"
zenek).
2:l76 - 4-2 JoLr..:aou!l. kraWCOWI> uo t10UlI!
r prywatuego. U1e1'ly w Ad.
osw,allezony korepetytor przy'
.pod Kraw
sposabla do W8zybtkicb kl1\5 UllnlsL1acyl.ttozwoju·
~OWI\·.
~3łr6;!
p:1:nnazyum. orllz na 8wladectwa
~LrzeDlIa ZMaz dz,e·1 ClyUIl. do
Wiadomośc Dzielna 40. m. l od
Ił. 7-8
\54 P obowląz .. u. \'1 ht!omo,o WlJze\V
orleplan czarny z dobrym gl . ~ ska 147 m _O 111 PI~U'U trolit.
poŁ
8pm sprzeoam nledrogo, An- CJd~l~unla od "O-l! po2h7
-3-1
2419-2
drzela 49 m. 6.
Otl'l.fllloy ZlIllU kl'lll';ltl\!, 01'11011
Fvf\OVllln do sprzedanIa Cunu.
I I>rIlCAl>a do llralul cl.lijWICJ:Utll
:.00 rb. W.dzow.lia J 06, al 11. lJ loLllwWSK!\,
116
::!ł~5-3 - I

C

Chłopiec

nU!!~:~~:b::

DO
DO

1132-3-1

W OGm. Puczniew
p. Latomlersk, do sprzedania

80 tucznych

młodych skopó~.
1130-ó-1

M

M
IVl

ID

M
-O

D

O

stolarz I D

okola 2,000 rabli,
do prowadzenia zakłada stolar ...
sko~tapicersklcgo w wil;kszym
zakresie (15 warsztat6w). Kapi ...
tał może być wnoszony częścio ...
wo. Prowadzenie pozostu\\)ia się
wsp61nikowi. Zakład może być
sprzedany lab wydzierżawiony.
l'Ueszkanie i opał dodaje si~ bez ...
l'latnle. Wiadomość I warunki a
F. PlotroUllcza w Sieradza.

\ łlaszyny \l ~iugera bębenltowe,
1VI prawIe nowe, tanlodosprzeaa-

D

P

D

D

D
F

P

\!~1i0-3

-}

Oho
Kucom" JUliI :.:arl\Z no Nptte' P JW
5
G "daula
z powodu wYJazou -

Wlatlomośc

ul Sduatorska nr. ló
. :lll4,7-;i-;S
:t; ptytllml, <l lOZi1I1,
ogoży :ł6 alt, 2 ma~~yny do
",~'i~ \"lrlZ~\\IFkl\ l·h 16 :!!t;l91
c,t UJ ~lJIldU"UI'" SJ I!!P llOIJ1/.O
pro~peruJ ący,
kUlonIalno-,ljs~r~ bucYJUJ UUDornaLorska 2~

Der'Yng
rllwotoll

z

ucyą

na ulicę 1\leksandrowską,iubarat
I Plaski

potrzebny zaraz.

G

J

24:0D-~-2

pr~y

lO\llIU" WI'ltew·j".
j
mle~zk:iLI
'14,(; - 2-1
ulltuUua 1.11UJU<\ llllhljSl.& Ul.
MII,ullI ijw~k!l a9 \l~;H-3-1
ui .. ulVi.I prllwld UOWI;l "pf:GeJ m
r Lanlo. AleHauurYJsla a;, m. 9.
2442-1 , s-l
i<\:OWl\'!t,(l 2 Ul!. urou a.f.~l 1'0
~rllllilto u.raJ; ua ~t ... l~ roboL~
ua uogodnych IVlIruukl\ch. ::>re·
dnia 26, Sollocmaki. ~3ti5-a-a

P

potrzebna, Miedziana 8.
dobrym punkcie bodka do
P.raczka
Wsprzedania,
- 1
Pralnll\.
ul. Przejazd 66.
2i'2~

otl'latlD Y znolny SL larr. ID ,\lI!
lowy na sLal, robotę, Stowian·
ska nr 8.
24UI-1
okÓJ umeblowany ZllrM do wyuajęcla Willdomo~ć WidzewIka 90 w filii piekarsdej. 2370'3'2
etrzebne są kompletnie zdolno
spÓJ1nlczar~1
Piotrkowska 23.
~Jó1.eftna&.
2396-3- 2
otrzebny zdolny krawleo do
warutatu, Główna];l 9, Wierzbicki.
2401-2-2
otrzebnv cl.ellldfJlk ltrawle~kl.
UliCĄ fUównl\ nr 18 23'1R'3'3
IWIIl!UIII, ;:ara7, do sprzedani 11..
Wladotnosć Szosa Pabllt.ulc· ..
23n-:{-3
nr 26
otrzellUY pomocnik frpyerski
na soboty l niedziele. Nawrot
16 6!!
23'H - ' j 3
iWIarnia do sprz~daul!\. Gór 1
R.ynelr. Wllldomoś~ 'i'I rasta.il·
23Mi :1-3
racJI.
Uf.tZ8bUa li: nlorOw!\ dO pralni.
Ul Dl.i"Jna :,Ja,
21131-3-3
otrzebna 7dolna prtl~ow3.'!zlr!\
na stole. Ulica Karol nr a
2328-1I - 3
otrzebna zdolni praczka na
~tale do hotelowej bleltsny.-

P

P

P
P

P
P
P

P

P
P

P

W.~hodDla 16

80

2118~-1I . 2

po\[oiku przy
z utrzymaniem. Oferty: Rozwój .H P.~
2388-3-2
potrzebne Jnolne prasowaczki
do pralni cbemlcluej. Gló wna
nr. 33 Krti~er.
2363-3-3
o,rzebna zdolne. panna do kapeluszy damskich, na prowlncyę
Wiadomość na ulicy TURO'
waj nr . 18 u M. Machnik. -23~2
Olrzebna zdolna prasowaczka.
Ul MikollljeWlka nr. 34,.

P rodzinie,

OSZUKUję Illl1łelJO

P

P

2416-2-1

P

rZYbl~kal Ilę pIes ióUy, z obclęteml uszami. Można odebrać

'lI wynagrodzenlam, al. Panska
2ł12-1
nr. 19. Ilzkola.
rzybł'kal się piel zółty. mops,
P ogon I uszy ma obcięte. Ode·
brać go można ulica Szkolna
2339-3-3
nr 13 m. 35.
ower Inclellkl z wolnem kołem,
prawie nowy, tanio do
sprzedania. Zachodnia 29 m. 7A..
2436-1
ower l skrzypce s~ do 8przednnlu. Mlkolajewaka 71 m 51.

R

R

2łI6-'-S-1

olwaga nowa do sprzedaul a
na resorach, parokonna. Szosa
2364-3-3
Rok ciń.ka 33
klep z piwiarnią do sprzedanlll
M,edtiana 6
235»-8-3
ą damskie koatyumy używane
S i Jasne suk!ankl dziecinno
Piotrkowska Hi m 9 2358-3~3
klep do spn:edatlla kolonilllnoJ1strybucYJny, z powodu Wfjł\zdll Karola 18.
2350 -3-3
klepik <lo sprzedania z dystrybucyą. ul. Wspólna M 11 BaliliJ
2373-2-2
klalt fortepianów, plantn. Ceny nlzkle. sprzed/1ż za gotów·
kę, ratyl Mlkola)eW8ka 25, I pię
tro.
2367-2-2
klep do sprzedania zaraz spożywczo - dyltrybucyiny,
llllca
2380 2-2
WIlan1wska oM 14.
klOp 8ilożywCty do sprzedania.
Wladomosc: Antonl&w, StokI
>i 22 za niciarnia.
218l-3-2
przijlbm sklep kolonialny r. po .
wodu wYiazdu. Chojny, Pie.skow" ur. 13.
240) -3 -1
stroż potrleb!lY. ł'rZ9)!lZ 1 4i
2411-1
klep kolonlalao-dy.trybucyjny
lest do Bpuodanla Z POWOdll
zmlauy Intere~ll . BaluLy, Glowllcha 10
2422 1
przetlam dWII lozka meblowa
t materAcami, O {rolowa nr.
)\0 m ił
2406-1
ą do :;prttlllanla pl'tyrl~dy ~lu·
S ,ar~klti. PloLrkOW9<l:a nr. 60
A. NiezaQdll
2407 -2 -l

R

S

S

S

S

S

S

S
S

S

OWI1l' t.
Tgllstowny

~l1modzlał6w

IIl\rd~u

do spr..!edilonla na
suknie I blllll!cl Sz<olni\ 2ł m. l
1I:i51

do
W ;'~iiule.
Ol

~prletlaUII1

aka nr· 121.

w

II

4

Uuu. ~ m
Widzew·
2i08-3-1

WladlllJlośc

2427-1
arsztat rzeźniCKI Jest do
8puedanla zaraz. Wiadomość
w Barze plwnYIJI, ul Brzezińs'ca
nr 70.
2420-3-1
ważna dla dBml lill.oluat Jltos·
metyczny przy porfllmeryl M.
JaniCkIej, Lódż. ol. KouSLantynowska nr. 10, róg ZachodnieJ,
prowadzony 'Iest pod kierunkiem
uzdolnionej kosmel.yczkl, oczenley
dr- Zamenhofa Spa~yalność: mllBili twarzy. uSu'.Vl1n'e llD/lrSlc:r.ek,
wągrów, brodawek, czerwonOSCl
nOsa I zbytnich włosów na hVIIny, plelę>(oowanle rl\k .Mauicure"
u3uwaole lupleżu I: r-LOITY I farbowanle siwych wlos6w.

W

-w

2.i,24-~-t

Jsk'I\V!cr. ~ab U,l t';lłb ta paSu

port,

wydl:ly

m L'ltnl11lers~a.

z ma.lIl:nrlltll
24~3-'!

-l

Z!:glua.t c"lo ec 4, la""1 blOnt1yu,
w garnltllrze br~nlOwym bla'
łym fllrtl1h 'u, bElI c..!ap ' I. ~azJ
alę

,fa
!llę

A.lfred Remus.

U pras~a

odprowadzić. Rozwadowsli:a
w 61 i Illei{~rs:flel .
24,44-1

H.

ZI\gln~t
chlup'dc 4. ltltnl CltlalOi)
blondyn, uuywa sIę Wacław

t:hameckl, nbrany w spodnie, JaI fartusIak granatowy.
Uprana się zawIadomić ul. 80~D()Wa 14. Cba.lJI&ckl.
2432-1
agln~ł chłopiec 3 letnI juno
blondyn, w granatowym palet.
i takiej że czapce pluszewaj Dazywa się Alfona Zaj~c. upfula
Si, zaw'adomló ul. Sosoowa 16.. !
m.32
2Ul-l
leml ogra dow.J i:llkadx!łIł\ł
wodw sprzedam tanio I kUk ....
naścIe wosów srzyn6w SOS.l101fyeh
rdsennych I smolnJch po 11 klłp.
pud. Przejazd 21.
2łOł-2-1
Z~01111 sllllarse orAl 'c)kau, za.....
J"CY 81, na Ibyłach I "I.~
CJ pracować prsy Ślub8ltaka DlO. \
g~ II, Iglo.ić Mikołaj.wIu
sn~ blulI:kłł

Z

Z

II.,

2m-ł-4!

Z aprl.daala
powodu zmlbJ later.... Clij
plwl..rnla, &a_

byle uraz, Zielona 3'1. ~8ł'l-tj
dolna bufe,owa do sklepu uał
nIczego, uru potrsaolla Ha- !
wro~ 63
2354-a-l'
zupelna wyprzedał sukienet
dziecinnych Iblalek da . .klch. ,
Tamże po'ruboa Desea'" do
krawleccZJSDY, Glówna 5~.
j

Z

18t8-.....,

".ku...

Zalulalon.
at~.
Palczynski zagllbll kwU,
od pa81portu, wydanJ I flbrf- j'
ki G GeJera.
239G-S 2.
d IV łka Wlechocka zgubUa pa_
.upor', "ydany s magistrat.'
LI. Kalisza.
2326 -3.3
aryanua Sowlnska zgublla pal
,zpor~, wydany I gm. Puca1l1ew, gub plo~rkowskI8j.
2']0-3-1
WlJi..torra. [I'te:1ler zgubIla k"l~
od pt.uportu, wyd • .z fabryki
2330-3-3
Szllmowicza.
zagln,t paszpon wydaoy s gminy Chelmoo gab Kallsklej Da
imię Mal',orzaty Felk:owskie,.
2374-3-2
zaginąl pa3zport
wydlll.ty ,'.
gminy RadO!(08ZCZ pow. lód:kiego na Imię Józofy hydorczyk.
'J3119-3-2
a~lnął pa~zzol", VI yd."uy z ~m.
Kłoda"a. gub. kallsllieJ, Aa
lalę TOll1asza ln:ledztcllka.

L80n

LU

M

Z

23~4-1I-3

I u, lD aoo wyZ Btaiflonywuks
puez FranCIszka GracZJka. II/XII 900 r. Uli zlecenie
Antoniego Kaczmarsklego, oetruga slę prled kupnem takowego
Rdyl ia~t nieważny
!!357-3-3
lóll>owskl JalLob Zgllull kar~
od paa:.:portu, "ydaną z 1abryki }ł'ukStl
2417.-1
l\gln~la karta od pllszporta .Da
Z Iml~ Juliana Pawlaka
&l(lnąl

Z

2.27-1

ZagliliJla
KanI;[, ud l.aJ:.!portll,
wydana I fabryki Emil Wlke

na

z

lIDią

Jó.:efa KasprJ:&lu

2426-1
gu b,DllO k~II\Zi1~ leKI<} Ulaq/n"
J blle~ wojuowy na ImH~ ::lI.&n.siawl NoJ II ac kiego,
wydanIl
!Jue..: magistrat ~ Ladzl. 2311"'jł

Sobota, dnia. t kwietnia 191
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To arzystwo za

Z pozwoło

•

z ku ·hnią.

kowI'.

różnego rodzaju papierów i prz dmiołó
war-łościow ch.
Wszystkie kasetki mają 32 c/m szerokości i 45 c/m głębokości.
Opłata za wynajem wynosi:
rocznie, pÓłrocznie kwartalnie
Wielkość l-a 10 c/m wysokie
Rb. 12.- Rb. 9.Rb. 6...
II 1 5 . . "
.. 18.- .. 12...
9...
III 2 0 . . "
.. 24.- .. 18... 12...
IV 3 0 . "
" 40.- .. 30.,,20.Bliższych informacyi zasięgnąć można w Towarzystwie, w godz. czynności biurowych, poczynając od 1 marca r. b.
Kasetki powyższe mieszczą się w bezwzględnie ogniotrwałym i pewnym przed kradzieżą

"'e.....

.~a. ___
urządzeniu

,

Biaro Komisowe 1...go rz~da,
zatwierdzone przez l'lini..
steryum, kaucyonowane w lo ...
kala Banka przemyslowego,
Warszawa, 'WIerzbowa 11,
przeprowadza: kapno ... sprze..
daż majątków ziemskich, dó ...
mów, willi, placów. Dzierża'"
wy majątków. Lokatę kap i ...
tatów na hypoteki majątków
i domów. l'lajątkl i domy s~
poszukiwane do kupna oraz
dzierżawy majątków. Wog6 ...
le naj szersze pośrednictwo.
l'lajątki i domy ~ do sprze ...
daży, jak również różne sa ...
my do ulokowania na domy
i majątki. Biaro komisowe
1...go rzęda, 'Wierzbowa 11,
lokal Banku przemysIowego .
Waleryan Śniechórskio

Kasetki stalowe (Safes)

przy budowie i

Łą

!l48-fi-6

Waleryan Sniechórski

dla przechow,.wania

I..
_

mogą sfę zglosić:

2~

~7u-'<J-2

(Rok założenia 1881)
EWANGELICKA Nr. 15,
podaje do wiadomości, że od dnia 20-go lutego r. b. kasa i biura Towarzystwa mieścić się będą w nowowybudowanym gmachu bankowym przy ul. Ewangelickiej Nr. 15.
Od l-go marca r. b. Towarzystwo wynajmuje

.,

ggrąco

gm

dobrza wyrob'1> n, jest do spr:edaula Osgby, dobrze obeznana

Prz myn

.,

Plwia
niJ9«zenla,
na

~!. .~~~.~~~,~~~~~~).~~~,g~I~~~

1t~I

~

-y-

którego zostaty zastosowane najnowsze zdobycze nauki i techniki.

aa

E

Skarbiec strzeżony jest dniem i nocą·

1.~IPilo"dlwzg~l«:ildłielmAWY.:ld dJ;:~;;;~=enia nasze ri61~.ilnile,zl·°tłd~Pilow~.iald~alj:~~WYbredniejszym wymaganiom.

--------------"

Jan Styczy s
Piotrkowska 121.
Cegielniana 64.

~

o

l

:o

-<

Telefonu N! 14-05.

.....:aszampańskie, węgierskie, hiszpańskie, francuskie iin.
............... francuskie i rosyjskie.
~. . . . . e.-~ oraz porter angielski.
lWI.:I_---aa.JIJT ręcznie przebierane.
_ . . . . -JP-IIl~.~ wanilia i cykata.
t!j. .:r-___ ~...."'" ~ homary i konserwy rybne.

"

bardzo p o t y w n a, przyjemna
\1) smaku i
nie rozdrażniająca
nerwów, na wystawie w Rosto...
wie n. Donem nagrodzona złotym
medalem. Sprzedaż w lepszych
sklepach kOlonialnych i sldadach
aptecznych.
1074. l O-2

te

-<

żytnia

Ratynowany
BUCHALTER-

632><10

KORESPONDENT
przyjmie zaj~cle wieczo~
rowe. OIerty pod ,.ldol...
n1"!I1 adm. .,Rozwoju".

l oła

rysun

Jerz go Le

Oa
a

żyw'}. Oddział dla dzieci.
Oddział dla rzemieślników znaa...
ką technicznego rysunku.
6404.6
Południowa 2 ~II piętroo

l'\odel

1_-'I

~""""""",,"""""""""1............__..________..__....___
13_45.3•.

Do wydzierźa ienia

Zarząd drogi 1elaznei Warszawsko-Wiedeńskiej
6«Iu1a. Iż na mocy 8'-go ar1.Jkuln Ogólnej Ustawy dróg łelaznych,
lIa towarowej staoJi Łódź - Kaliska w dniu (2ł marca) 6 kwietnia
1911 reku o godzinie 10 - ej zrana, odbędzie się sprzedaż r; l1cJtaeyl
dnewa opalowego wagJ 610 pudów, I pcz6llJlkl stacyi Ola wsk za J6
16910 wysłan.j przez Flerowa Bulgab D& okaziciela Za zaliczeniem
la rb 76 kop.
O Ile w pl.rw8lJm terminie sprzedaż Dle dojdZie do skntkn,
powtórnJ termlu llcytacyl naznl\eza sl~ Da dzień (26 marca) 8 kw 'etnia 1911 r. o godz. lO-ej rano·
1126

m·za ,SRI TOLI
Wlaśc.

• REUMA II
wYnI\jmnje eleganckie karety, powozy ete na
godzlnJ. dnie I mie81~<:e dl iazM
dy pll mlaście, do mIast sl\sle'lifadomoś~ m StowarzyszeDia 'Wuj Pomocy Pro.comnfków handlo... dnich I na polowanie po cłnach
umlarkowanJch. Staranna obslugal
mych (Długa 45) w godzinach blarowych.
1353-3-1 Ul. Piotrkowska )l 119, telefonu
(dawn. Barto .z)

•

~ 105~

Zarząd

drogi

żelaznej

.,....

Fabr.-lódzkiaj

O?

1J

~

Niedziela, Poniedziałek i Wto ...
rek: d. 2, :5 I 4 kmletnia r. b.

nilLiejszem podaje do powszechnej wiadomoś()i, że na stacyl
Wspanlałv pro~rum
towarowej Lódź-Fabr. w dniu 4 kwietnia nowo !'lt. 1911 r.,
~
w a-ch cZ'łściacho
o godz. 10 rano, na zasadzie artykułu 84 Ogólnej, U:8t~Wy
~
l'llĘDZY INNEl'il:
rosyjskich dróg żelaznych, będą sprzedane z głosne) 11cytacyi nie wykupione prlez odbiorców towary, przy byle za
frachtami: Rewel PÓl. Z. 27678, 27826, 27825 szproty
wędzone, W. W under, zaliczenia 65 rb., 57 rb. i 65 rb.;
Petersburg Pól. Z. 108119 szproty wędzono, GoIm dla Hochkomiczne.
berga zaliczenie 64 rb.; Narwa Pół. Z. 2596, szproty wę
dzone' GoIm dla Fiszera, zaliczenie 55 rb.; Narwa Pól. ~.
płomieniami z natury.
134
2698 'szi,roty wędzone Golm dla Hochberga, zaliczenie 55
rb: Aleksandrów W. 31252 ryby wędzone i śledzie Adolf ~~!:~~~~~:!::~~~~~~~~~~~~~~
Ha~burger, Na stacyi Łódź-Karolew w dniu 4 kwietnia. DO- wego l:'tslu 1911 r. o godz. 3. po pol. wago~ d~zewa SOSlIOpoczwórnie zgęszczony wyciag
wago przybyly ze stacyi Udnck Pol. przy liSCle przewozo Z
SOS O
~
wym '3597, \\ysylaJący Zarząd Dąbrow.16ckich .majątków.
W razie, gdyby licytaCja w dmn wyżej oznaczonym
do ąp eU
do sl{utku nie doszła, to powtórna ostateczna sprzedaż od
nagrodzonJ na wystawie "Czystośćbędzie się na stacyi Ł6dź-Fabr w dniu 5 kwietnia nowo st.
to .zdrowle* medalem arebr .. ,.m
1911 r. O godzinie 10 rano i na. stacyi Łódź-Karolew tegoż .
poleca Apteka J. BOBAK
EG
dnia o godz. 3 po póŁ
1849 .IUaL Przedm. JiI 59 w ~arslawla..
ŻI\DAĆ WSZĘOZIEI
W Łodzi, u L. SPIESS i SYN.
1660

Lokusła

.E

=

Trucicielka Nerona!l1 ~~::~.

Całuj,
Walka z

j a każę!

IOgl."wIOa

j

=

n weg o

===

2849r

Biaro przepisy",ania na maszynie
pod
POS'
przyjmaw
Hrmą"
je roboty
w czterech językach, ",ykonYllla...
'ąc takotle doldadnie. Nauka pi
sania na przystępnych warunkach.
Ul. Piotrkowska 103, m.33a.
Od 10 do 1 przyjmuje roboty
BIURO Nl\UCZYCIELSKIE pani
l\damowiczowej; w tym samym
doma.
2769

p"lech"

Ważne

Pań!

dl

Specyalnie tanio sprzedaję malo
ażywane kostyumy damskie, sa ...
knle baloUle, prynceski, oraz ró-o
żne halki i bluzki. Ulica
red ...
nja ffi 23, m. 32.
966-3-1
języka

LEKCYE

polekiego i francu-

a iego dla dz ieCI
osl~ell.

orll~ 0800 ,10'

Kursy dla cudzoziem
ców.
toda ułatwionao
Tam też mogą się zglaszac oso.

by, zlIu:edbane wedukacyl UlIclI
aa, I phatro. :S430d

Długa

]t

76
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• EBLI

A. Bauer,
, ul. Wschodnia 1'2 i

św.

", 000

sztuk rowerów i motocykli
zawsze na skł!ldzie. Na rok
za pierwszol'! klasowe
zaś warunki
rowory
., kupna udo-

Anny 19.

.. 19l1 ust&noVflono ceny

od 88 rb

g:d!~~~~y do

Zan~~ Kol~i Hl~ttrYCzn8j Łód1DOj

od rubli 3 kop. 50.
Największy

wyznaczona dywidenda za rok 1910

W ilości

~~~ "MAI~On-ORMOHDr
w

ePA

t

BANKU HANDLOWYM przy ul. Sredniej. 1333
K_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PO
Iecam na nadthodzate Śfi)łeta ,.,wieIkunocne:

.- .oJ rabr ••Łódzkiej

podaje do w ladomośl'l, i.e niżej wymieniony bagaż i rzeczy,
zapomniane lub zagubione w obrębie drogi, a nieodebrane do

~Ednialó~~uaI911rok~

Szynki znanej dobroci w cenie przystępnej. Głowizny i nóżki faszerowane. Rulady
z prosiąt i prosiaki. Pasztety. Galarety. Cielęcina wędzona i marynowana, jak
również wszystkie gatunki kiełbas.

poważaniem

. . . . .~d..

J.RASSALSKI.

~41! . .
KONSTANTYNOWSKA Nr. 12.

KONSTANTYNOWSKA Nr. 12.

G.A.ResteliSPIOTRKOWSKA 165 (róg

1036-'

Angielskie

Tylko
'M"'''''''

św.

'!"""bre

! d-f

&

~ea, . . . --~
...d.e::r....e"
"7"7
Nowość!!!

Zupełnie nowy artystyczny, bardzo zajmuj~cy program w 3' rh
częścl~ch na sobo t ę, niedzielę I poniedziałek 1, 2 I 3 b. m.

I

interesujących

1271-3-3

!!!!!!l!l5B&_A~t;!la!i:a!i.'i:iiiztZ=.!!!~ii!!!lBEie!:\l:••wZ9'~:-Si~zli~iLii~e::_I:!*Cii&&i.Si.'!1iiil±rla!l.z,.:;....Ą!~1,'l~_.~~~=.2:f~;..ig

iiil

. ...

Krótka~
.Ni I. ~

- -

"K OFFONELLI"

Nowość!!!

lIIustrowany Tygodnik Pathe-(JJYPJlDHI CHWILI, natura.
ZBÓJCY z~~~~~t;f ~~~I%~~. - INSTYNKT DZIECKA wJi:!~~~Y
oraz wiele innych bardzo

parasol.

Hurtowy sklad a generalnego przedstawiciela:
W. SUWALSKI, Łódź, ul. Wólczańska Ni 79.
Agenci poszukiw~ni. Zglaszać się od 1-2 po pol. i 7-8 w.

_

EH' -

M**'$E4E5

~~

Konsermajeobawieinadajematrwalypotysk,naśladającylakler.

Ceny umiarkowan e ale słale.
Z

~

Uiywaitie Cł1tINE-OfłElVrE
flJybOrOlOU pasta do czvszczenia obuwia.

Anny).

kraJ'owe nowości sezonowe w kamgarnach i szewiotach na wiosenne
i letnie palta. Materya.ły kostyumowe, sukna wełniane.

do bre gatun~

pnM~wpaM

Wit

&

ka

~~

cyi Ł dz-Fabryezna w ciągu 4-ch miesięcy od daty ogło~zenia, a. następnie w razie nieo~ebrania, na zasadzie §§ 40
1 90 Ustawy Ogólnej Dróg Zelaznych Rosyjskich, będlJ
sprzedane przez publiczną licytacyę:
A. Bagaż ze stacyi: Warszawa N. N. 617, 973 i 958, .
Warszawa miasto N. 3321. Częstochowa N. 118, Libawa. N.
5804, Kowal N. 881, Pińsk N. 592, Warszawa N. N. 334,
178 i 584. Zawierci e N. 567 i 561, Tomaszów N. 4909 i Baku N. 249SK
B. Rzeczy zapomniane w obr(}ble Drogi Zelazuej Fabryczno - Łódzkie j :
a) na st. Łódź Fabr.: chustka s"ra, parasol i torebka

B-------------------------------------------------------------_____Bdamskn,
b) na st. Koluszki:
______ 811J

I

ił

Ogłoszenie.

W

Z

święta otwarte od
2-5 po poło
bogato ilustrowane be.płatnie.
1033-0

niedziela i

Cenniki

30 rubli od akcJi

dom rowerowy

Warszawa, Howy...Swiat 72
Łódź, Spacerowa 40.

DyU?idendo D<:dzie wyplocema od dnia 28 marca ~ r. b.

!128

30 mies. bez zadatku.

Spłaty mi e sięczne

zawiadamia pp. akcyonaryaszów, te stosownie do llchwoly 14..go ogólnego
zgromadzenia nkcyonaryuszów z dnia 24 mfirCQ r. b.

została

ziemska

7 wiorst szosą od Pabianic, składająca si,= z 61 morgi gruntu ornego
I klasy 'I) tern ogr6d owo.cowy i warzywny 8 m6rg,10 mórg bardzo
ładnej iąki. Dwa stawy. Dwór marowany o 8~mia ~okojach, wspaniale sklepione piwnice. Glina. Obora .m51rowa~a.l czw9rak. \Y.yśmienite letnisko dla mleszkańc6w ŁodZI l PablaOlc. \Y.ladomość:
al. \Y.6lczańska ffi 139 m. 9, od 7~ej wiecz6r. Tamże do sprzedania
150 mórg ładnego lasa 5 wiorst od Pabianic, szosą.
992-6-1

2501°

III A G A Z y '.

posiadłość

Do· sprzedania

Korzystajcie zeaposobności Dadzwyczajnej, zanim blldzie zapóź.
no! Wyprzedaż z powodu likwidacyi!
niiej ceny kapna. Sprze..
t11fT"
daj,= różne meble i t. d.,
meble do pokoj6w: stotowego, syplałoe ..
1201-10 go, salon6w i do kachni.

KAWA OWO[oWO·[lEKOlADOWA
Bez Kofeiny. - prot Hessela.
Hajzdrowszy, najsmacznieiszy, najtańczy
nap6j dla doroslych i dzieci, dla zdrowych i

obrazÓlv.

słabych.

śmietankowe
z

plerwszorzędn

mleczarni krajowych

Wił[lY[e, Opatów, lu~ranie[,
3 razy w tygodniu świeże, illk rów~
niei ZDI\De 7.9 swe! dobroci MASŁO
SYBERYJSKIE - poleca

Dom Handlowy "BRACIA KIESZKOWSCY"
Ul. Piotrkowska Ni 215.

807-7-6

Dzierźawa folwarku 5 w16~
kO\llego z powodu zmiany sto~
2 trema, kredens ozdobny, samowarsank6w rodzinnych. zaraz do od~
nik, st6ł, 24 krzeseł krytych skórą, otoman,=, biurko, bibliotekę, stąpienia na lat 5 z inwentarzem
2 lóżka z materacami, amywalnię z marmurem, bieliźniarkę z 1u~
ży:"ym. i ~artw~m, za;;ie\llami
strem, toaletkę o 3~ch lustrach, szafki nocne, 2 szafy do ubrania, o~lmeml i Jaremi, połozony 10
zegar stojący stylo\lly, stoliki fantazyjne, parawanik, lampy, zegar ' wIOrst do Łodzi, 5 od ~ablanlc,
marmaro\lly paryski, słupki, stolik do kart, ładne Ugury, ekran, gra.. I p6ł od przystanka kol~Jki Ksa~
mofon, gzymsy do firanek, wieszadło d«:bo\lle
werów. Potrzebny kapitał Okoł~
r.\A 44
3 -..........,
9,000 rb. \Y.iadomość na miejsca,
• a.ro t IWK
ą70 · U O
Zd.źar,.
1028-3-1

Sprzedam za bezcen byle zaraz......
dwa aalonowe garnitury,

.-robrazy olejne r6żnego pędzla,

m.".......,....

I

l

KOFFONELLI wyrabia się jedynie z czy~
stych roślin' i posiada delikatny aromat czekoladowy.
"KOFFONELLI" a1atwla trawienie, jest
smaczny, zdrowy i przyjemny dla ladzi cierpią..
cych na rozstr6j nenax>wy, opieszałą dziatw..
. .. . •
, ność kiszek (zatwardzenie), zgagę, kn!otoki,
z ]akJ{~łko11l)Iek bądz przyczyny, hemorOidy, wadę serca, chorob,=
n~rek I t. p. wogóle dla ll?szystklch, którym aiycie kawy jest wZDro><
nlone. .,KOFFONELLI" Jest bardzo pożyteczny nap6j dla kobiet
karmiących. Uznany przez \Y.arsz. Rad,= Lekarską za Nil 4750.
Sprobójcie, przekonacie się. Cena 1» opakowanie: J I 5 k
1
1/8 10 k. 11, 20 k. 1/ 2 37 /. k. l/l 75 k. Do&tać maina we ~~yst;
kich handlach kOlonialnYCh i spożywczych.
1134--8-1

LIKWIDACYA!!!

Z pO,wodu

~mi?ny

interesu,

zupełna wy-

przedaz w WIelkIm wyborze mebli tapicerskostolarskich, po ceDlłIch niżej kosztu. 1122><3-1

FI Mikszewski, Mikołajewska 67.

ROZWOJ. -
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; Dr. Leyberg

Ohoroby skóru, weneryozne,
oraz nięmoo płciowa

i \I.

D~ St. LEWK

dlUiGloitui lekarz kil lilii wiedai-

ordYllujll lal.. spacJal. choróll
lez I skIch
Weneryoznych,
i akórnyoll
płciGwyoh

Codzlennia od Ll-l i od 6-8 1/2
Dla dam od 5-6 w· poczekalnIa
oddzielna.
NiedzIele i świetl\ tylko przed obia ·
dem.
Krótka 5.
1489r
Dr. FRANCISZEK

Leczenie elektryc'tBoścl, I masażem wlbracy,lnym.
Z.ohodnl. 33 (obok Lombar.akc.)
Przyjmuje od 9-1 i od 6-8 W·,
w niedziele od 9-3 Dlllo pań od
fi-S wlecz.
J14.r

Dr. S. KANTOR
apecyaliata ohot"ób skór
.ych, .fo•••, .en•• 7ch
lub drólJ moczo.~oh
Gabinet Roentll6uowsld I Śwllltlo·
ler.znlczv, Krótka 4 tel , 19 41
LECZENIE SYPHILISU
EHRLfCH-HATA 606.
Przyjmuję od 8-2 I od 5-9 w.
fila pań osobna Doczeknlnla 42ór

Dr. Jelnicki
L. KLACZKIN !I KOZIOlKITelef.
EWICZ
ul. Andrzeja 1
17-14
Konstantynowska
ak... n., •••••
Pi.trkowska
Syphili., .kórn_, • • ner.,
(atarszy)

11-

103

I !lhoroby wewn~trlne, dlieoi
i kobiece. Puyjwuje od 8-11 r.

chorobJ dróg moczowych.

Dr. L. PRYBULSKI

Piękne

farby

PrzYJma.Ję

oc! godz. 8-1 r. i ed ł-f! W.,
oanle od ,,-6 1>0 pot. 1420-r-

Wróżnych
jak

Dr. feliks Skusiet1Jlcz

AllkllDQ~r ABIAN IPrzYJmUJe
Leez~n~~;l~~~;:e~;~~I:?
wasaod 8 do 2·eJ po pol.

Przyjmuje od 9-101/, rano l od
ł, - 8 po pol. Panie od 4, 5.
W niedziele I święta od g 10-1,
507-d

r

Choroby nerwowe

kolorach

•

j

I

SREDNIA 1ł 2-

I

I od 4 do 9 wlecz.

I

wewnętrzne.

Dr ESonnen berg
••

Choroby skór~, dróg m.CZO_7ch i .ener7czne
c.JEGIELNIANA a.
Srednia. 5 Spec.: Choroby Slrórne,,' 04 g. 11-1 I ł,-7ł w.
76r
wło~ów, weneryczne, kosmetyka.
-----------Laczeni/! sypbil!su s/llwarsanem
EHRLlCH-HATA 606.
HU
Godl.iuy przYJęć: od 8 --· 1 po pol. I
II.
i od 4,-8 w. W niedZiele I śwlę~a ,
od .godz 9-2 pp. Poczekalnia dla,
Ulica PIOTRKOWSKA 71.
Pan oddZielna
535-r I Chora., Gerca ; pIu c,

r6wnież

Dr. med. J. Szwarcwasser ( przyjmuje
Piotrkowska 18.
Choroby wewnl;trzne i nerwowe. '\
Specyalnie: choroby żołądka, kiszel<. I przemiany materyi (cukro-

A, M1Hlera,
ł.

wa, podagra,

otyłość

itd,).

Nlezbęane dla dya'~noq' analizy

chemlc!nA I baktitr yolog. wydzie .
lin I krwi w laboratoryu rn wlasnem. Od 11-1 rano I od 6-7 1/,
PO południu.
459r

Telefonu 18-03.

Dr. A. GROSGLU(
eRA

FPg

Zjednoczone Fabryki

Wyrobów

Ogniotrwałych

da~nie.i

KULMIZ

c.

Towarzystwo z ograniczonIl porl;q,
Główna fabryka: Saarau pod Wrocławiem, zaloZona w r. 1850.
Oddziały fabryk: _arkt-Redwitz w Bawaryi i Halbstadt
(C:teclly).

Wyroby na

włelokrołnyoh

wystawach premiowaa8.

Ogniotrwałe w,roby wszelkiego rodzaju;
Cegły .zamotowe i Dinasowe;
Cegły odporne na działalIle kwaeów;
Płyt, i Rurki.
Roczna reprodukcya około 1.20 miJion6~ kgr. formowanych
przedmiotów. - Robotnlk6w obecnie około 1500.
REPREZENTANT na. Łódź i okolice:

. k·I,
B~ LOZlnS
r

ł-ódź-Pasllk

Szulca 3,
Telefon 541. 290ór15

powrócił,

Zachodnią 68

przy ul.Zlelonej .

Choroby skóry I włosów,
weneryozne i dróg lIoozowyoll
Pr~yjm\lje 81/,-1111~

r. i 6-8 W.;
panie 5-6 wlecz.
W niedziele i święta od godz. 9
,t o 12 rano.
2474-r

i

Dr. Makumilian Papieruy
RKGSZER i SPECYl\LISTR
CHORÓB KOBIECYCH.
..Uoa Południowa MIl 23.
Telefon 16-85.
Przyjmuje do 11 rano i od 4 1/,
do 61 po pol.
ll:l3r

Dr. Jan Caderski
Akuszerya.
chorolty chirurg. i kobi.ce
[lrzYJmQje do 10 r. 4,-6 po pot
Ul. Cegielniana 9 m.4. 21)71

Dr. Fr. łukasiewicz

Staro-Zarzewłlka

hl 36,

róg Sosnowe).

Różne

Chorob~ żołądka

lokale

Kotlin·

Df. me d.

poleea

fig

469r

j-& I

. . .!:

Farby dla domowego użytku

ul. Przejazd

CHOROBY KOBIECE. SKORNE

Przyjmu. l! I WENERYOZNE (u kobIet I dZiecI)
od
1113'10
Ul. Wachodnic Ni 49.
PrrzyjlIl. od g. 11-1 I od 7-8.
1 Speo~8liata
chorób wło
354t-r
i aó., akórn~ch (piegi i prys;,;·
I cze na twarzy) i wener~cz
nych (a7philis)

przyimuje codziennie do g. lo-ej
rano I od 4, - 7 po południu.
ul. Rzgowska M 3 {róg Gór- !
nego Rynku).
2251r '

w koloraeh marmaru z zabawnerni obrazkamI.

Bronz

PiotrkO!~~r~!!!.

1~ Je
__
4-(, _ _ _ _
O ,

I Dr. S. SZIIITKUID

•

świątecznych

mecz.płcio.e.

Choroby skórne i weneryczne

Dr mad

do malowania

jaj

SYł'HILISU

EHRLICH HATA 606.
Ul. Południo • • oM 2.

ł

Godzioy przyjęć: panowie od g.
, 9-11 r· I 5-8 po pol., panie
1426r
4,-5 lIo pol.; w niedziele I święta
8-12 r ,
1i63r

od 5-8 pp.

dla dam od 4-5. W niedziele I
746r
-wteta tylko do 1 rano·

LECZENIE

r~czne

,
I
Dr. R. Skibiński i IAnD~fEnEnBiiIMOWA

LECZENIE SYPHILISU
EHRLICH-HATA 606.
Przyjm. od 8-1 rano I od 5-8 w.

CHOROBY SKORNE. WŁOSOW, (kosmetyka), WENERYCZNE I MOCZOPŁCIOWE I NIEMOCE PŁCIOWE.

ChorD"~

w.wnętrzne

i kisz.k,

dziecinne.
PrzJ !lnu i e do g. 11 rano I od
3 ei do 6-(\1 po pot.
2209r
i

i gardła.
zdatne na składy, jakoteż mieszkania do wynaJęcIa. Do
1
PIOTRKOWSKA
Nr. 35.
obejrzenia: Juljusza 42 codziennie od 11 -1 rano i od 5 / 2
do 7-ej wieczorem.
1251...3><1 PUYlmule od 10 -11 i od :> -7;
w nieuiele od 10-11. 4.a~

god~ 9/ ,-10

i od 4 - 6 PP

1
/,

r.
2019·

D • H• SIUrnaCnsr
\.a
choroby weneryczne i ll:fórne
N• • rot 2.
przyjmuje od 8-10 1/. i od 6-8.
Po pol.• panIe od 5-6. W nIemli'
dziele j śwleta 01 /l-l r

Choroby v1:I8ner7GZno.
aliurne I moczopłciow.

Dr ~talilt.
I

Pllkaflki

PIOTRKOWSKA ]fi 116
Przyjm.: od 9-tO rano I od 5-8
wlec'. kobllltv 0,1 4-5 11131-r

Dr. H.

Sadkowsk~

I

ilii• •" ' . . .
5ji.~
Ból głowy i Migren,

l

natychmiast osawa

~!~a~!~o~~~~!~~~~

ązkodliwy roślinny śrOdek.1

Ządać l» apt. i sld. apteez. tylko

I

oryginaln. proszk6w po 10 k.
Padelko 1.20 k. Główny sld ad
Tow.l\_~k.c.•L.·DS.p.ie.s.sai.Sy.n.....

_.~"I

4690-60

Jąkanie się,
belkotanfe I inne wady wymomy
asawa asystentka Z a k l a d 6 w
Szwajcarskich, dyplomowana na ...
uczy ci elka \'WAflDA MODEROVl.
ul. Południowa Na 42 1 m.
6.

. 1064-3-1

174 Place
do sprzedania w Radogoszczn
przy Lagiewniekim trakcie, za
Grabinką. przed Lagiewnickim
lasem za gotówkę i na wypłatę.
Wiadomość: Łódź, Targowa 45.
L. Rosin.
l ()ł'\II- l - \

Kape:usze wiosenne
i letn.e tanio
możecie

sobie sami z

twością

przysposobić,
materyałów

wielką

la..

ozywając

naszych
do wypla..
tania (\\JiórkÓw). l'lamy zapasy
we wszelkich kolorach.

K. Petersilge i M. Schmolke

przeprOWAdził się

na ullc~ Piotrkowską 120.
Przyjmuje z chorobami wdwnętrz 
neml (spec. zol"dke. I kiszek).
CodziennIe do 9 rano i od 5 do
7 -el po DOr
'5~.r

Dr. I. Sijbarstrom
Ul. Promenada 13 róg Benedykta

Choroby wener~Gzne, skóry
I wlosów. LECZE 'lJ E SYFILISU
SAL V ARSANEM 60d. B.adykaln e
USuwaUle szpecąc. wło s ów. Prz. od
8-S I J, r. i od lJl/, -?}J, p. p I od
łl/,-8~ w Pania: 41f,·fl l /a po pol
W nledzhlle· r.o 7~,A 1 !lO, oc
271 r

Skład papieru Piotrko\\)ska 93.
103R 3-1

KI\lWiec

M.ę:3ki

MI Wierzbicki

po długoletniej praktyce w War...
szawie i zagranicą, otworzyl za..
klad przy
ui., Głównej I(g 9,
blizko Piotrkowskiej.
Obstalunki przyjmuje z w1a"
sny ch i pO\1Jierzonych materya..
Mw po cenach bardzo przystępnych.

692-10-0

Dr. Edward HitteJstuedt OKazyjnie
mieSzka obecnie

MTIt.OLAJEWSKA Nl r,,7

przyj. od 8-9'/, r i od 5-6 1/.)

~.p

Choroby WBwn,trznl , nerwowa.

1~29- t

r. ROSENBLATT ZĘBY
Chorob7 uszu, nosa

od

1

Andrzeja 13.

.

do sprzedania urządzenie
fabryczki bronzowniczej (z gal ...
wanizmem). Wiadomość ul. Rad..
wańska Ni 11 m. 14 od godz. 12
do :; pop.
1068-4-1

sa:tuczne cd 75 k
Plomby od 50 k.
.
n
na kaoezuko, zlociebez wyjęcia korzeni. Plombo\11att!e ł
t:i
zlotem, srebrem, poreelaną. W7Jwykonywa
•
mowanie zf2bów bez bólu.
się w 20 min.
Przeróbka i reparaeye na pocze"'l Zdjęcia od 10 rano do 10 wieez.
Fotografia "EXPRESSu
kania. Lek....dent. S. LlPOWSKI,
Piotrkowska 92. :581r L6dź, Piotrkol»ska 35. 910 6-J

2fotourall 50 kop

15

li

ROZWOJ. -

145. Piotrkowska

napr~ociw

1,n

Sobota. dnIa 1 kwietnia

,

ulicy Ewangelickiej 145•

Ogólnie znana lecznica
chorób zębów i jamy ustnej
wyjęcie zębów

~petyalne la~oratOryUm te[~ni[lne do wprawiania

....

.... .......
,

.

13

D_ Pierwaza Chrz'C:ścij ń.". Leozni ~t"! _L
chorób zębów I jamy uetnej.
--ut

-r

Porada lub wyjE:cie zE:ba 25 kop. 'Wyjęcie.u bólu lub pllimlia
po 50 ko ZE:by sztuczne od rb. 1 i wyżej. Korony złote i zE:by
sztyfowe i wszelkie reperacyje po cenach umiarkowanych.
Gutzmana Eliksir i proszek do zębów są niezbędne dld utrzymania wczystości jamy ustnej. - Łódź, Przejazd .M 8.
2573

wystrzegajcie się bezwarto~
ściowych naaladownictwll!
Przeciw wyprzenia i odparzaniu ciala a niemowląt stosujcie jedyną, nieporównaną i hygipniczną PRZYSYPKĘ Ch. STEJHl\ z marką:

MATKI ,

lekarza d-ty H. Pruss.

Leczenie, plombowanie i

r.

~IOURft MltO~lfROlIA l OlIUKlfM

42r

bez bólu.

sztucznych zębów.

2peeyalnośó: plomby porcelanowe, plomby zlote, zIoła
korony, złote mosty (sztuczne zęby bez podniebienia).
Reperacye i przeróbki sztucznych zębów NA POCZEKANIU .

...- UwagaH

•

Ceny bardzo nizkie!

I

UwagaH ....

G!:~;~~~\!L~~~Y II

-

O>

Lecznica chorób skórnych i wenerycznych

I

StQsQwany .w szpitalach pary.shich

G

Wzmacn1aJ('cy system nerwowy
Wskazany przecIw krzY'Vlcy, słabości kośol
w okresie rośnięcia 11 dzieci, podczas kar·
mienia i ciąży, i przeciwko neurastenii, P"ecl4żenlU umysłowemu i t. p.
Przyjemny w smaku zaźywa sle .... malej-UO'CI
mleka lub wody.
Dla dotkniętych cultrowłł choro~ "PaI)la aJ~

~;

Gabinet Roentgenowski i Światłoleczniczy
D-rów L. Falka, Z. Go ca, i St, Jelnickiego
W6lozańak.

Ogólne i

oM 36.

pojedyńcze

pokoje dla. chorych od 2 do 5 rb.; ambulatoryum dla niezamoznychplaca za poradę 60 kop.
Godziny przyjęć od 8-9 r., od llt-H pp. l od 7-8: w niedziele i święta od 8-10 rano
I od 121/~ do 11 /, po poludniu.
Kobiety na choroby weneryczne przyjmuje specyalnie pani Dr. Zanll Tsnn_nbaumo • •
w poniedziałki, środy i piątki od godz. 61/, - 61/, po poludniu.
1738r

Łodzi,

Wyslrzegać się

bezwartoscioWlICh

.

~

naśladowniclw

sprzeda.w aptekach i w większych sUadaeb aplecmyeb.

_ _o _ _

i Pasta
"CAMELIA"
li
Piegi, Pryszcze,

CENTRALNA KLINIKA
chorób zębów i jamy ustnej
w

w rormie- pastylek.

I

Wągry, Opaleniznę~

usuwa

Składy: Warszawa: L.
Łódź: L. Spiess i

Spiess i Syn i H. Welt.
Syn i A. LipińskI.
Żądać wazędzie.

Robię

ul. Piotrkowska NQ 86, tel. 14-79.

plany!

Zakładam

1026d1H

nowe ogrody!

Po powrocie z Francyi Belgii i Abglii posiadam najnoll)o4
sze projektyl :: Wyjeżdżam w okolicę, udzielam Instrukc~j.
__ ltlybór drzewek w wielkich Ilościach I .....

Taksa nadzwyczaj dost~pna dla wszystkich. KONSULTl\CYl\
BEZPŁl\TNIE. WYRWl\NIE ZĘBI\ 15 KOP. SZTUCZNY ZĄB
65 KOP. PRZERÓBKl\ i REP1\R1\CYE ZĘBÓW 50 KOP.
Przy klinice znajduje si\ specyalne laboratoryuffi do wyrobu
....
~ sztucznych zęb6w. PrzyjmajQ tylko skończeni lekarze ... dentyści.

PlOrRKOW~KA ~l LI KOŁACIKOWSKI,
"Julianów" •

<O

O>

g

>O
,.....

,.....I
00

t-

pa

•

I

g

Dr. med. Z. GOLe :---~_ _ _ _~

Ul. MIKOł~AJEWSKA
18.
I
Godz . przyjęć: od g. 9-12 I od
. fi k l h t d l
. ) 4,.1f, - święta
71/~ wlecz., w niedziele i
od 9 do 121/,.
(St080'VaIUe zy a uyc me o eczeUla I
Orthopedia. Mechano·terApla (sknywlinla kręgoslupa, choro.
telefonu 20-60
1877
by stawów.
I kosci). Gimnas\Jka lllCznlcta . Pracownia przy D
BElIEDYlITA oM

a,

mięśni

PO K lNIKA
_ _ . . . . -..--""- ____

....

~ ~ ____

e..D __ .......... ....... ..... ~ ~ ---r B DO NC H I NA PASAŻ MAYERA .M .,
Pioukowaltiej.
D
(Of\ULISTAl
Przyjmuje: od 10-12 i 4-7ł pp.
r6i

~
t-

S Te nenbauID

r

rzl\dów ortoped,cznyeh
Gabinet Roentgeno.ski. Prześwietlenie I fotografowanie.
LeczenIe chorób skórnyct\.
Gabinet elektro-terapeutyozny. ArsonTaJlzaeya. Stosowane prądów statych. przerJwanyeb I sinusoidalnych. Elektroliza.
Choroby nerwowe.
Gabinet awlatłoleozniozy. Kapiele świetlne ,.. gOTl,cem
r.owietrzu k apIP l e 4- komórkowe (vier- Zellen Bad),
137r

•

E I

]i

Telefonu.MI 22-62.

]i

_

Zaleoany prKe~ pp. lekarzy

I Choroby skórne i .ener.

ł •
4.

•

Chor.

wewnętrzne

i dziecI.

B• PATZEROWEJ

Łódź, Pas.ż lII_y_ra I.

Dostawa do domów rano I po noludnfu.

1660

Drzewka owocowe

- k'
k) nagrodzone na wystawie Częstochowskiej srebrnym medalem i 1» r..o..
( Ch oro by Ż Oł ą dka lisze
. dzi na Pokazie ogrodniczym pierwszem odznaczeniem, oraz wszelkie
Wschod lia Nil. 49.
inne drzewka, krzewy ł roże ze szkółek M. Danielewicza w Si...

I

przyjm. od 8 -9 r I 5-7p P

radzu sil do nabycia w wielkim

r r

wyborze

-D--A-k--G-IA...-:.:;3~::.:54:;:.2r•

ul.

I

•

'''tr

R!fi
~ VI ~ ~ ~

Iławrot

lCIl 38

Wi!:I:sf~~.U ;~~~:·uje

róg
co dziennie do 9 1/, rano I od g
5 do 7 .po pol. W niedz i święt o
do 11-el rano. AKUSZERYA I
CHO&. WEWNĘTR.ZNE

1

li l2r

~I~l~[~~:g~ó~tzedsta-

J pateck'lego.
•

Z1\KŁ1\D OGRODNICZY, Piotrk<rQ)ska 180, dawniej Piotrkowska t1SPrzyjmaje się zakładanie nowych ogrodów, a także obejmuje nad..
zór nad niemI.
96Sł-3 - 3

Jeszcze 17 placów budowlanych!
Przy szosie pabianickiej, niedaleko przystanka tramwaj a elektryc:z,.
nego i fabryki Hillego, przy skręcie; po 4{) ne.. 85 lokci z dwoma
l'rontami na dogodnych warunkach do sprzedania. Wladomości.z&o
sięgać można na miejsca: al. Warszawska ł-& 496 a p. U1manna,lab
też a właściciela.: RokicWska l-i 40, ID. 2.
9iO-lI-a

le

ItOZWOJ. -

~==~==

"-fi
Sobota, dtlia_~~wietnia. 1'11 r.~~==============

I

6arnitury Ilolowe In. małe od ~-2ł 810b
O~ru!y"
"
""

BlAty TYDZIEŃ!!

~------rI_I_1

1

od dnia l,rgo do 9,rgo
Kwietnia
na ten

•

tydzień wystawiliśmy

Plótna lniane,
Madapolamy,
Nansouki, Satyny,
Silesia, Chiffony,
Dreliszki na kalesony.

~-------=

I Chusteczki do nosa białe,

. dużą partyę

białych towarów
znacznie

~er~etki !tołowe.
~nia~aniowe i ~eser8wl
O~ru!y banowane.

•

I

•

Recznlkl bIałe,

Stier:;z:'=~:~ bi~

Paryskie Nowości

•

zniżonych.

1-

Osta.tnie
w

Nowości

Bieliźnie

i

Kapy tiulowe.

damskiej

Zaxlatló/V

męskiej.

Ostatnie nowości w angielskich i paryskich Krawatach,
Firanki, Story,

-ma§azyn

2yrartloJtJskień

Szwajcarskie hafty,
Kołdry

watowane.

Piotrkowska N2. 87.

-

I

BOZWOO - 'SObota, łata ł'> kwietnia 1911 1'.

l' 75

==== -:=!:::.:================-===
Znany hurtowy i detaliczny

•

,_" _' ==:::::-::-===.:===::::-+~===~~==t=·=~=A=.="=:::=~~====~:. =

skład

S. Danz·ua Południowa 13 Tel. 21-94.
POLEC1\:
Rozmaite ceraty, linoleum, eleganckie pluszowe kołdry, dywany, chodniki..
Hranki, story, portyery, lambrekiny, wycieraczki, torebki, dermatoid, maroko, prześcieradła gumowe, kalosze, piłki, dyabolo i t. d.
_ _ WIELKI WYBÓRI Tylko w dobrym gatunku, po cenach hurtowych. ~
Obsługa

solidna.

-

-

-

Specyalne ceraty dla kolekcyi wzorowych.

1092-5-1

-------------------_...
~

~

kł6rebv chciałY pozbvt sle ~

Te z Prm Gospodvfi,

raz na zawsze ciągłego wyszczerbiania i łamania stolowych noży,
ażywanych zazwyczaj przez nasze słagi do rąbania drzewa, przywożonego do
miasta przez okolicznych włościan w postaci dłagich i grabych patyk6w,
pOlPiązanych w p~czkl powr6słami,
kaleczenia i niszczenia przez rąbanie tego drzewa prog6lP, schod6w i podłogi,
zaśmiecania mieszkań powr6słami i wi6rami,
mimowolnego niepokojenia sąsiad6w głośnem stakaniem,
I któreby natomiast pragnęły napawać się zdrowym ł przyjemnym ty..
wicznym zapachem sosnowego drzewa,

powInny 1~~i~ooZ:n~~ uŻy(l)ać stale

~ "DRZEWO")

gotj:YCh

podpałek (NOWOŚĆI)

ŁÓDŹ, Przejazd 21, róg Widzewskiej,

naprzeciw rogu

Poczły,

TELEFON 17-09,

rozwożonych po mieście do dom6w specyalnyml
fargonami i sprzedawanych we wszystkich skle..
pach spotylPczych.

pęczek

,

po 5 kop.

No. listowne lal> telefoniczne zamówienie
do dom6w t~aną ilość podpałek.

I

wysyłam

BUDOWLANE
Sq tanio do sprzedania

--~----~---------------

Instytut jvzyków nowoiytnycb D-ra KOMMERA
-..r
~~~~CZ~~~yS~~j~:

~,,"r.

•.

bezplatne ' kursa jQzyków

nowożytnych

dla pragnących się uczyć pracowników handl. (w wieku od lat 16) rozpoczynają się

dnia 5 Kwietnia

bieżącego

roku.

W.runki:

Na wyżej wymienione kursa mogą się zapisywać Panie i Panowie,
znajdujący się na posadach (mający przedwstępne znajomości oznaczonych języ
1)

ków lub nieposiadający takowych).
2) Żądaną jest krótka piśmienna rekomendacya od szefa.
3) Lekcye odbywać się będą w godzinach wieczornych i są zupelnie
bezpłatne, Na wydatki, jak ogłoszenia, opał, światło i t. p. każdy z uczniów,
zapisujący się na kurs półroczny .płac z gó,., rub 7 kop. 20.
4) Zapisy przyjmuje się codziennie od 10- 12 przed poł. i od 5 - 10
po poł. najdalej do 5 kwietnia.
Tylko pragnący się uczyć, lecz nieposiadający środków na zwykłą opłatę
nauki zechcą się zgłaszać do

kancelar'yi instytutu
ul.

~00 llOłlłlE

Południowa

językó
NI

3~

-

O-ra KUMME A
(Piotrkowsl(a III 16).

I TA E W1NIt
,

,.
gatunek bo la l'\osel 60 kop., ho la Tokay, słodkie 75 kop,.
olecaj'.. składy \l>ln Ch. B. C E R N, 1\NDRZEJ1\ Ni 11 róg SpaceP
..
,v,
6 Kił Sal
rowej dom Jezierskiego; PiOtrkowska nli 189 r g aro a oko o
~
wy; Nowo~Zarzewska Ni 24 r6g Kruczej dom własny. Telefon 13..Q1.
wspaniały

I w RadzieDo~_a.,
iUaw
Pabianickiej

lesie,
lblizko poczekalni tramwajowej,
I okazyjnie do sprzedania
na do~
godnych i przystc:pnych. warun~
kach, sumo. całkowita me wyma~
galna, Wiadomość: Targowa 43
I m. 59.
1106-3-1

I

ChoJnach

przy nowobrol(owanej ul. Rzgowskiej. polożone i oddalone o jedną wiorstę od stacyi
dr. żel. Chojny.
BltższJch szczegółów udziela p. Otto Zi.
merman .. Chojnach w Zakladzie

leczuiczym.

·
ChCeCle

!i~

15465'2

tanio i elegao[ko ubratl

to prosz~ do megO magazynu kOD"
lekcyjnego. który jest bardzo boga...

to ...pal=n, namio,..., "etn'

garderob~

Prosz~ sl~
przekonać

wszystko szyte
W

za

sezon w damską mc:zką I dziecin..
nowego angielskiego lasona.
O b s t o. 1 a n k I P r ~ d t o ł
a kur a t n i e w y t o n y w D.

podłag

IOdr.'·ledzlc.-

Sprzedaż

gotówkę

i na raty.

-Dotb
.
,.r.
KIel
L
I

PIOTRKOWSKA
99. 976

MAG~~Yn~ 2~~WIA

998-6-4,

_.

(I)

--

Poleca gotowe obuwie z najlepszych
materyał6w podłag naj śWieższych lason6w własnego wyro ba.

Jl

~. . . . . . ..ę ...........
Przyjmuje wszelkie

obsto.lankł.

w,ż.z. szkoła

---

Ceny bardzo niskie.

.. roju i azycia

.

"JÓZEFlNY"

Nagrodzona na wystawie pracy kobiet w Warszawie złotym medi11em,
w Belgii-srebrnym i dyplomami aznania.
Łódź, Piotrkowska Ni 23.
Karsy wytsze 1 niższe. Metoda kroja podłag systemu francasklego
i angielskiego. Grantowna no.aka pasowani n, mierzenia i upinania.
Dla początkUjących przygotowawczy kars szycia. Przy szkole dużo.
pracownia sukiefl, gdzie uczenice no.bierają wprawy i gasta. Po
zlożenia egzaminu w Cechu aczenice otrzymają patenty cechowe lab
świadectwa prywatne. Na miejscu duży wybó .. manekinów.
Przyjmuje si~ obstalanki podlag zdJc:tej miary. Zamiejscowym
wysyla si~ za zaliczeniem l'ocztowem.
3ł56r

MIĘDZYNARODOWE THANSPORTOWANlE MEBU

~

M. LENTZ, 14-16.
Widzewska 77.

M telefonu
Przeprowadzki w mieście l do wszystkich mlejscow~cl
w św lecie hez przeładowania
Opakowanie i p ..z_ohow,wanle mebli.
Dostawa l odstawa towarów, Dostawa węgla I drze".a rozpalOWE'fZO

Przewo7. ° nłe k,,~ OfZnł(ltrwlllvch

V-te tó~lkie Towarzntwo POiY[lkowo-O!l[le~oofńowe
~.

paceruwa .Ni 27.

PrzYjmuje członków, wydaje potyczki do 300 rb. Przyjmllje
\\ klody: bezterminowe na 4%, 3-mie3 i ęczoe na 41/,%, półro
czue ua 5% i roczne na 6%. Procenty liczy od dnia wpłat,.
BIUro otwarte od 10 do 2-ej codziennie, a w Poniedziałki
C:t.wartld i Soboty i od 5 do 7-ej wieczorem.
ójO-ł06

.. AR_

i

t

lft 75

Sobota, dnia. f kwietnia 191,1 r.

ROZWOJ. -

TECHNICZNE

ARTYKUłY I

Armatury, .arzędzia~
Ruli' y do gazu i wody.

Rury świdrowe.
Zelazo, Blachy.

Tokar1ie i .iert.rnie.
Stel narzędziowa i spawaina.

UD&łegO bulion w kostkach
daje natychmiast - za zwyczajnem polaniem

filiżankę

wrzącą wodą

-

Drut, Srub, i
Metale.

gotowego najlepszego bulionu.

z l kostki duża filiżanka za 4: kop.
MAGGI ego bulion w kostkach oddaje najświetniejsze
usługi przy poprawie smaku większej ilości potraw.
Do nabycia w składach kolonialnych i delikatesów.
w składach aptecznych i t. p.
Należy zwracać uwagę na nazw~ MAGGI i na

Gwoździe.

Ma zawsze na

składzie

KAROL SOMYA
NR 192.
ŁÓD.. , PIOTRKOWSKA
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WINO ŻOŁĄD~<OWE He 7 zatwierdzone przez rząd za He 3478.
Pod.i',.Ię do wiadomości
małem wielki transport win

Szanowne] PublicznoścI, że otrzyz czystego soku winnego nie falsyfikowanego. Cen.v nadzwyczaj umiarkowane: kop. 40. 50, 60,
81), rb. 1.00 i 1.50. Wina węgierskie i francuskie od rb. 1.~i) do
rb. 3.00. "\V6riki słodkie, koniaki ruskie i zagraniczne różnych
marek. Otrzymałem również wino z gron winnych absolutnie
bez alkoholu. Ktoby zechcial wina bez alkoholu. proszony jest
o żądanie takiego wina, gdyż na składzie pOSiadam i wiele
gatunków innych win. Kto chce mieć zdrowy żolądek,
powinien pić wino.M 7 czerwone slodkie, nadzwyczaj przyejmne w smaku, które bylo stosowane przy kuracyi chorób
żolądkowych w lazarecie w ciągu 1909 roku z nadzwyczaj pomyślnemirezultatami. Dobroć wina tego jest zaświadczoną
przez starszego lekarza Jłi 69 i piecz~cią rządową,
Oliwa do lampek i spławki mego wynalazku palą się
we wszystkich domach. 1 tunt 20 kop., knotki darmo. 01iw~
również można nabywać wskladach: Konstantynowska 13,

--- !,~~~ p~~~nt~~~:~~~~~~~~~~~:~l ]
- .,.
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,.

___EEEBEEEa&E55$e~Eea_____~F~ciU~~kaM,p~~~W~Wl.M~~~~~~
5'2. Przęrlzalnian!l. 56 i Sosnowa 3.

liioiejszem mamy Z6SZCZyt zawiadomić Sz. Publiczność m. Łodzi, iż przy ul.
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uznane powszechnie za najlepsze bo najtrwalaze.
Z pO\'I)odu pojawienia się w handlu gumek szarych, lu...
dząco naśladujących nasz wyrób, zwracamy uwagę na Ni ••
patentu i napis "Dermatine U pomieszczony na każ... ••
dj1m ochraniaczu.-The Dermatine Comp. Lwted tv Lon ...
dynie. - Sprzedaż hurtowa: M. Ch. Sztucki, Łódź,
Nowomiejska M 4.
650 24,-7

orzekły, że

"

w

ClI

G)"

siostrą miłosierdzia)
jest jedynym naj pewniejszym leczn;czyan środkiem, usuwającym pryszcze, łupież,
wągry, liszaje, krosty, swędzenIe i wszelkie nieczystości skóry.
Miliony kawałków w utyciu. Tysiące pOdziękowań od wdzięcznych chorych i lekarzy.-Kto
chce się skutecznie wyleczyć, niech żąda t,lko mydła "HERBA" z marką siostra
rnłlosierdzia na każdym kawałku, gdyż wszelkie inne-bezwartościowe falsyfikat,.
Sprzedaż w aptekach. składach aptecznych i periurneryjnych.
941r

odpt)yiedzialny SI.
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D-ra OBERMEVERA (z

tłoczni
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Miliony osób uzdrowionych!

y

~

gwiazdkami i szrubkami.

I

"
z ezc:rnego
•
Palta ~ modne .. ..
"
czarne na jedwal:>ia - - - - " .. 12-30
Spódniczki angielskie
- - - .. .. 2 itd.
Bluzki w wielkim wyborze po cenach przystępnych.
Wielki wybór żałobnych kostyumów oraz ubranek dziecinnych
I bluzek szwajcarskich z pierwszego źródła.
J 020 - 3-}

Powagi .ekarskie uznaly i

mosiężnemi

O

BROMBERG"

A4

z

I:

18-45
6-20

MY

K~a
323

JiUte~]D.. a,t . . . e

Q

Sldod Z80p~y bogato na sezon bieżący w wielki wybór kostyumó\\l
damskich podłagnajnowsz. fasonów. Z poważanie1l,l "Bracia Brolnberg"
Piotrkowska M 6, (dawniej Sklad Zyrardowski).
• załączeDiu podajemy cennik;
~ID z dobrego angielskiego materyalu
od rb. 14-25
IN
z granatowego sukna - " " 16-30

RedaJrłor

-,.". .,. ....

M, D. OKOJEWA
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OTYLI I T A U C H ER T.
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Towarzystwo Akcyjne

-

RZEZNI MI EJSKI CH w Rosyi
WRRSZR WR, KrQ-kowskie Przedmieście NQ 5.
ŁÓDŹ, Rzeźnia Centralna, Inzynierska NQ 1,
s.lcnąa:
1) włosień tapicerski, 2) krew saszoną, 3) mączkę
m eo idę 4) kupuje i sprzedaje skór~ surowe, mokre i suche.
188-~0

_Rozwoju", Przejazd Nt 8.

Wjdg.wca

W. Czaie••ki.

